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A culpa ,é de Moscou
LAKE SUGCES;:;, 1 \UniJod) _..:. Cris,lapbel' May&cr, s.nb-slemeLário

,

(10 :Rs,Lado Bri.tâni,co, para éliSSIJ,II{OS externos, deDlaroLl, na comissão oco

'llúmica ·da .oNU, que foi 11 recmsa d10 Molotoy e das nações ela :R1l1'apa
(Jrj.c'l1lal o que irrliIJ'Nliu q1.)e LI 'PIa,no Marshall Il,bral1'g'esse todüs os paí
fões do vel·tlo conünonte.

alesponde·]]do. ás a;eusacôes p.olonesas de que a conf.erência de Pa
;ris foi "artiúcial e apres�ad<1l1'len.te con'Vo'ooda", 'Mayser deel'arou: "es
sas 16 na,(jões- 11ão foram convocadas avressadal11ente ou de p,lguilna ou

ti'a maneira. ,são nações' que se unem (�ua.ndo outr·as se separann. Sáo
nações que não só compreendem· e praticann a cooperação j,nrLer:narcional
como estão displ}stas a ·agir confolíme isuas opiniões. Ainda esp-eram
,que ,s'cus esf.orços sÍl'vam ue exemplos a outrlYS para agiI'Icm da mesma

maneira".

ten'enário do nascimento
Carlos de Lae'

�.' Co'méntá,io
.

'político
Os (pl'QgTama;s part.ídãrios seguem hoje, ;por fôrça dos desajusta

.meraos e dos impei'aíti'Yos da paz, duas sra'IlJCLes t.NlldêIlICias universais;
- a extrema esquerda domtnada pelo materialismo, dialético, suoordi
nadá aos intorésses do impeJ'ialiSlInO soviético e, assim, llithêiu, como

no panorama brasítêíro, .&08 probleJrnas e, á 'vida, ínstitucional do país,
-' e as correntes democráí icas, mais poderosas, dentro dos' Dumas so

'Ü'i:alilZ:1J1i�e::l, rôrQIl!s vivas a serviço ><1a8 novas a@imcões das massas e
'. formao.as p::los Ip.antidos com s�nti'ffie,ntos n.aCional.·;S 08\ cristãos, de que

.aos
o �arllclo !:Socwl Democrático e, incontestavelmente, én1..re .nós;: o- de.

. mais lf.mpi'Cla expr-essão e o ele maior foo.IÇ-Q (ll-eit.0lal.
E&8a grande agr-emiação pwrtidárj'a compreendeu o momento hra

sileiro que estamos, vivendo H, decidida a lutar pelo bem do povo e cj()
10.140 país, integrrm o seu .rJro�rama no ciclo da" realidades necionaís .

. Sim, Iponque � outras agremiações que tumultuam 110 grande ce

nário do Brasil ainoa não seouíeeram convenoer de que 'não é no pla-
110 das dívegações, nem dos esquemas 'que devemos ViNeI' ·e, sím, num
mundo de .realidades, que pcssitiilitem materializar as asnírações mais
imedi·aLa's do povo hrasrleeo,

.

O Partido Sooial Democrático tem uma .rínalídade a,unal, uru ídea
Iismo definido em jn-ograrna, uma. díscíplina conciente ·e um grande

t Gh!elfe. .

I Os seus propósitos não 00 l irnitaan á expansão do sou eleitorado,
nem se confinam DOS estreitos ClS'WIÇOLS das competições pessoais e es

téreis.
Part.ídc nacional, que víve 'para o Brasil, "possue na sua bandeira as

ínsignias de espetaoulares vitórias e1ei torais, tendo íinmado o seu pres
tigio .nião na areia ,nloveldi.��a tios conluios mas.. si,ul, na fÔI'ça e na dis

. �plina das suas' hostes. Fim Santa Catarina', sob o comando íntrépído
� dêsse rJ1'{t1lde setneiador de triunfas que é Neréu. Ramos, - venceu ga

Ihardarnenbe em todos os prélios da opinião, afirlllando�se, pelo a�)ôio
que oncoo'tl'OU na ,coHci'en;óa 1)'OIp1.11Ia1', como a mais alta e:&preslS.ão da
fôr.f;u Ol'g'u[üza'(Ja, de ipunjança cJ.eitora-l, de disciplina e civi'smo jama.is
vi'sl·os orn ,ll'os,sa lelTa.
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O MAIS' ANTIGO DuaIO D.K 8ANTA:;'i'b&TAllINA

� • D. Qerftte, smNEI NOCETI - Dlret,or Dr. RUBENS DE ARJlUDÀ
Dtn&.1' II. &eàad. Ao D.AJl.A8CDfO DA 8Ib'VA

&no XXXIV.' flor'.ltópofts·- Q"ínta.Feira, 2 de Outubro ctt 1947·

CUIDO eles respeitai a· liberdade
WIA,SHlNGTON, 1 (United) - Bevelou-se, hoje, que a União So

viétíea 'l'OOU;So1.� permissão !lIO secretár-io auxíliar de Estado John Peu-
, j·i.!'oy e membros {lo eomíté de nomeações do tScma:do para visitarem
J3.1!u�1:e país no próximo mês, com O' Oibj,etivo d-e inspectoearein a em

llai::nula. norte-amerjeana cm Moscou, Styles Bridge, presidente do Co
mi:llé, declarou que a Rússia IP)'OiJ)ju a entrada, alegando que não COD

:slde:nll' aprop!'iruda a investigação senatorral.
A01'ei'iOOI1'{,()u que o comité que ·sàj, para a RnrC\pa na semana 1)t'I:

cxicrna tinha em mente ínspecionar ,as ZOIl>l.IiS européias e do Oriente para
-onde os ,ffi.lij. UU. têm. enviado fundos e maternais para sua reahilltação,
arsas que pensava llanitac-sc, na Rússia, a Inspecionar a Emlbaixada.

A notícia sôhre a-pi'oibição russa I(}i transmít ida pelo caoo, hoje,
ao Depaa'Lamento de Estado, velo embaixaôor uorte-amer.ieano, tenen

, i'l}-�':l1J,C'T.aJ \\Tlflltflr Beüell Smi'LI1, tIne (]í,'se ter tJ'a;t�do dua.s yezes d€
Qb1.er permissão e que em ambas as oca,�íõcs o 1\Iinis'lél'io das Rel,aç:õcs
j4,ixterioJ.'es oJ'UlSSO ° hayia wcusado.

Os insultos não merecem resposta
\VA!SHLNGTON, 1 (U,J1iterl) - Fallu te,mpo aos Estados Uni,dos pa-

1)3, lOm:l'l,I' Cüuiheevmmlto de todas as acusações anLi-americU11as e j,nsul
tos de 11rOcedênc,ia soviética. Cm porla.-voz cio DO,parLamento do Esta
do, 1'U'Z.Nl.:to bla'S'ue, de.clan()ll (�lle I) dia niio Lpl'ja hora:, suficicn!.es pata
j'SBO.

Aj'll'li'êl segundo algllns ()L;(}'(','a:doI'cs�' as 1',USSOS estão atacando in
t�,n,'Sa,ment·e- os Ji;sl.arJos Unidos, cJ'mo meio de dis.trair a al.eucí1o do :p0Yo
sovi,éU,co dos ,peq_Uc.rl'ÜiS pl'ogres�os da reconstrw;:.ão de aJ})ó�-.guelTa na

União So'Viélka. (?'

o presidente
,R.I<O, 1 (A. N.) - o pr.esi:denle da Re,pÚlbliea renovou as, reeome.n

dações há lempos f·eHa·s p·elos Ót"güos 00 serviç:'Ú pÚ'bli(lo feiUül'a!, no

1S'fl'l1ticlo de ·que se evH,em os pe<1�do& de re.forços de verba.s orç·amentá
-r1a..s. Def.emni,Ho'U, ainda, a ex'pediçiio de ordens ás aul:oridaues subol'
.dinadas para que as de�!\esa's sejam feit.as· 'rigorosamente nos lhmiws
-dos rels,pe'c,Livos cl'éditos, � fim de não serem soliüitados créüitos su

!plemen>l.a.res.

,COT1!s·egu ['u a maioria nu C:1ma·l'ft ·e no Senados F.edcrais; impôs es

sa lnaio,['ia na As·sernb!flia est.adual e, domi'nando os v'e�hos pl'Oüessos
eJ,eitorais dos ,t{lver;;ário�, levou tí supr.ema magislralura do Estatio
l!.cc.lür'tJal Han1O'�· da Silva _.- a que.m foi confi.mdo manter IS 31mipl1al' peI()
s·cu tI"wJ:nJ.iiho, I)wla S'lla !}CI',sevel'ança e pelo seu valor pessoal, u. obra de

I'·cnovaçi:i,o ·e de 1'.eaEsmo a;üminislra'lÍYo inicütcla a 10 de maio de 1935.
ES,u1lJlüS (Is y,es;péras cli;> grandes e belas lul:as.
O pO�;1) balTiga-V'ÜIKie, a.Lr'avéz dms 'seus orgalüsmols polllicos, mo

lliliw-'H' para (l Pl'óximo pleito Inlll1Í'el'Pal.

I ,\-Ia is 1l'0lê1 }·;,z, COI(I'O il�Jn acollte'Cicto em tndas a.s outr·.Mi ,ptllgnas eJeJ

Lorni8, 'O Pari i:'10 SÜ'eial DeITJo.cl'álico está i,n:clie.ando os le·g·ft.imos \'alo
, rri q:ue bão {10 diTigir a yi{),a ,('las I)perosas camUI1!ê1:S 'catarincnsPls"

i'vIni" nma' yez a Dt'lfi1o'l.:ra.cia brasileira dar,á uma demOll'ilTil\:ão de

yj·1 ali,utl>dc e·, ('ORlO a sua mai.� Hr1ima e.x!pt'e�s;'io, I) Pmtido .social Defí1o

CI1áA.j,(.lO eOll'ldmirá á \'i,tól'ia a,s s<uas bastes disciplümc!as e eonlcientes ,a

n)lo�tr[wá áque1es qUle duvidum da c:llpaeidade cÍvÍlca do povo caial'incm.
se () pr01Nlr0.:n1 solaipar, pelo de.l'rol is;m.o e !pela dtesordem, .as insLi tu ições
nacionais, que cm Santa üatarina os sons ,diri!g··entlel& e o seu eleILorado
silo movidos paI' um ,helo ,pal.l'ioti'slll1o e uma f,é ma'gníhca e não desl'l'

,farão 'Os PQ&t05 que lhe foram cOl]fila'dos para a defesa do Brasil e da.

R'l:pú!JJi.ea.

quem tem um p,.o�ra
ma a defender não pode
estar' eternamente de
pendurado a carterrten

politicas que pre�am .

e

defendem pontos de vis
ta opostos. Esse negó
cio de fundar partido e

ficar da cqrva a espeta
de condução é iôgo sujo.
E iôgo suio não vale ...»
Os conceitos acima .são

.do jornal ItQjoí. de 27
de setembro. último.

O órgão udenista es

queceu-se de que ali bem
pertinho ,

de Itaiaí, em

Brusque, (J> P. T. B.' e a

U.D.N. fizeram uma só

.

convenção e japoiam um

'.\ só c�ndfdato J a prefeito,
.

Se isso, p4ra os vigi
lantes, é iO/jo suio e io
ga suio não vale, porque
a U.D,N. ioga iôgo suio?

Se ioga sujo não vale,

Ab
I» �

f
· I porque a U.D.N. faz ;un-

'. alXo O as-cismo • ç�o com partidos "que

O S (pregam e defendem pon-L NDHTIl,', 30 1.1_ P.) -' A 'políei'a di.ssolveLl um COffil'ClO da Lig'a t d
-dos Veteranos, or'g:anização de carft'teI: faJsci.sta., ,no \VesL End' londrino.

os e vistas opostos'?
Palavras... folhas ao

-CÍil1quenta poli.ciais a pé, auxiliados por cava;1arianos, aJas'laram O'S ma-
vento ... Sinceridade? p'raJ1'ifes-Lanles ·em mei,o aos gTiios· rivais de "A'baixo O' fascismo" ·e "AJJaixo
quê?

.D comnni·smo" de u,ma mU!H�r1i:i,o de mais de duas mi.l pessoas.

recomenda Ôcomôõlsmõ e a Democracia Brasileira

«O Partido Trebelhis
ta Brasileiro em Ite iai
vai sôeinho ás urnas.

Bonita atitude! Afinal

Rio, 1 (A. N.) - O "Jcrnal.jcional contra a independência inacabada, por falta de leis. que
do Comércio", em sua 'primei-!poliUca da. sua. pátria, e a.o a complementem, a :Constitui
ra página da edição de ontem, mesmo tempo se reconhece e ção elaborada para assegural1
ocupa-se dos debates que se proclama o sentido' anti-demo- .. ao pais um regime :verdadeka�
travaram no Senado quando crático do comunismo como'mente democl"ático, enquanto
vários parlamentares condena-j também sua ação constante pa.- votam, a.tropeladamente leis
i'am o enforcamento do lider ra destruir o fu.ndamento das iniqua� que servem a interes-
democrático Petkov, che·fe do instituições politicas do pais ses pessoais

.

ou se inspiram
Partido Agrario da Bulgária, para submissão do povo bl'asi- apenas em pro.pósitos demagó
cuja barbara sentença foi ape- leiro a um regimem extran- gicos. A democracia sente-se,
nas justificada, entre protes- g.eiro, J?ão há escrupulo em fa- por esa omissão legislativa, pe'!"
tos gerais, pelo Senador Luiz cHitar as manobras ellgendra- rigo'samente ameçada.
Carlos Prestes, chefe comunis- das par.a inutilizar o julgamen- A decorrência da decição ju'oo
ta. to 'que excluiu da legalidade o diciária que cassou o i'egistrOj

O velho orgão conservador Partido Comunista, e permitir do Pa,rtido Comunista seria 3)
diz "Ique todas a.s vozes que 'Se que seus delegados continuem extinção dos mandatos outor

ergueram na Camara Alta do nas assembléias representati- gados aos representantes dess�
Parlamento Brasileiro para vas do pais a exercer a ação partido e, entanto, essa medi..

condenação do atentado que nociva que aquele julgado teve da lógica·de simples bom sen..

representa a morte de Petkov, por fim proibir". so é protela.d.a com evasiva�.
foram como um aviso ao mun- Desenvolvendo seU's argu- ,subterfúgios, e contempori.ZQo'I
do democrático sôbre o que de- mentos, o "Jornal dq Comér- ções, prejudicando o esforçO!
vem esperar seus dirigentes se cio" passa então a criticar a dos re.spollsáveis pelas direU..

ao comunismo for dado um morosidade legislaUva e a com- vas politicas do. pais com a tra ...

um dia chegar aq poder". placência dos 'Partidos demo- ma conde:scelldente ou malicio",
Diz o. mesmo jornal que "os cr'áticos em assuntos que visam sa dos que pretendem benefi..

de de,fensore.s da democracia bra- 'reprimir o comunismo, dizen- ciar-se com o adia.mento de
silei;ra falam em uma lingua- do: uma providênda imperativa (:)

gem que se choca com a reali- -"A opinião pública a-ssiste imp'rocindivel".
dade- dos atos praticados dentro estarrecida ao triste espetácn- Após outros comentári0s' �

A 3 do corrente, [lassa-se o [ll'Ílmeiro cente.nário do nascimento do das mais flagran.tes contradi- lo que lhe estã.o oferecndo os "Jornal do Comércio" assim
insigne ·e,süitor e jornalista CarIas de Laet. ções" . partidos politicas do pais, ato- termina:

.

O Instituto Hi,s.tórÍ'co e Geo,gráfi,co de Santa Calarina

wmemorã-1 Assim:" enquanto se acusa. o nita diante da insinceridade e -"E' esse o quadro pessi
Uo-,á. cnn: sessão (públi>ea, á,s 20 horas, em sua .séde soda!, à rua T:n�il1- chefe comunista no Brasil de' a inconci,ên�ia que .comprome- mista que vemos pintar-,sé no

te .Sllvelra, n. 69, sendo oI�dores os SI'S. dr. Te�rno RIhelro e acadernlCo traidor por se haver posto a te seus destmos. Observa que cenário da vida nacional neste
Renato Rrumos da Silva. I serviço de um partido interna- seus representantes deixam (ConUor a na (I') pag.)

Á
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bstudantl1 de Florianópolis! O/Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da' Faculdade de Direito lançará"
'brevemente, o -ia tradicional «Concul'8o da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apôio para

,

. ,',' maior brilhantismo' do certame ! .

I

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

jano. ,

DIA IS Sábado - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Conse-
lheiro Mafra. .

.
'.'

DIA 19 Domingo � Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Conse-

t�
lh��� �:fg;míngO - F:rmá- Outr"a; pa-O· <t���� ������!({�!'1s.

fP
{�

cia Esperança - Rua Conse- vez mlxto. I,.«-,ea•• e. realmente, wna proYi�eDCi. ""
.

R' (A N) N ti Q t
'

f
.

h
.

t d ...... endireitar o q)le eati"er er!'adl! otI .

lheiro Mafra. .

10, .,' ,
-- o lCla-1 uan o a arm a Impor a a .(��). tar. que aJ� falta 111o .e repita; •

DIA 26 Domigo
'

- Farrná- se .que a \]omü;;são Nacional do
í

pelas vias normais de comér- MAO o e.cAndalc;' Que ...ua reelamaçh )'cía Esperança s.: Rua Conse- Trigo, subordinada ao Minis- cio, deverá ser levada a místu- n tllei_ poli...... ylr. cauaar...� (
f

lheiro Mafra.
.

tério do Exterior, não podendo ra, também nos moinhos, antes ueo.' SJtC,AO RJtCLAMACOlCS.

f'd'f' ld d t I d d d D t 4e o ESTADO. que 0.- Fi lft'a4I .:

\. .o serviço noturno será efe- contornar as 1 lCU a es a ua - e ser. a a ao consumo. es e ' .

'."tem demora ao COIlhecimeoto d. .,ua
tuado pela Farmácia Santo An mente existentes l)ara impor- modo fica. esclarecido o proce- s: di eI

.
.

tôn io sita á rua João Pinto.
-

tação de trigo, quer de proce- dimento dos moinhos, que es- � :0 ::'::���r:'�al:�o:,: I: ,
'--_.._ dência argentina, que,r de pro- tava sendo objeto de estranheza "'" lejam publicado. .- • nela· . ,

A· pradução de l"1em dl·nhier") '1 cedência americana, recomen-· e de queixas por parte, dos pro-
- • PC'O't'Id4uia ....... t f (

j \J. dou, desde o dia 19, a adoção, prietários de padaria, _w __�, --- /

�'lUuito ou Pouco. Não impol'ta! em todo o pais, da mistura de A farinha de raspá de man- LEMBRA-TE!
.

t.mandioca' o leitor deseja obter uma raspa de mandioca ,e farinha dioca está ao preço de cento e
I Inúmeros .eres humoos, \

renda mensal, . semestral ou de arroz á farinha de trigo, na dois cruzetTos o saco de 50 qui- CJue já foram felizes como
anual, á razão de 12% ao ano? proporção máxima de 10%. los; o fubá de arroz, a cento e

tu, aguardam teu a1lXJuo ,._Confie então os sel!ls negó� A mist,ura de fl:\>rinha de tri- vinte e seis cruzeiro.s também

cio_s ao.Crediário KNO.T, á rÜ:: g,o �rõdtiidd,a U?s lr:noinhÚ� bra- o sac? de 50 quilos, e a fari�há n que possam voltar 4 IO�

Joao Pmtú n. 5, que, em com sllel-1'OS slpr:a feIta nos cItados; de trIgo, na mesma quantIda- ciedade. Colabora Da Cam
binação com (l Es('ritório Imo estabelecimentos que para iS.so,' de, a duzentos e trinta e seis panha Pró Restabelecimeate
biliário A. L. ALVES o em- pos.suam aparelhagem e;S,pecial. cruzeiros. {\ da Saude do Lázaro.
p,regará, proporcionando � lhe _----------------------------:
com isto uma renda anual, se·

gura de Cr$ 120,00 por C:r$ .,

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre·
diário KNOT, ou nesta rerla-
- CAPITAL: CR$ 60,000,,000,00çao.

I
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

804 OPORTUNIDADE! R_u_a_T_'s__l_an_"....., _2_3_._'_'o_'_hl_nÓ_p_o__II_s__ ,

para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros eompensadores A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVElRSAL, AVISA P
de 8, 10 ou 12 por cento? 110DOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA

,

Procure hoje mesmo o REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O, DE·
Departamento Imobiliário d< CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
CREDIÁRIO KNOT, á .rua Joã< ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
Pinto nO 5 (anexo a redação PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
de "O Estado"), que tra- PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE, AO ESCRITóRIO CENTRAI
balhando em combinação com DE-8TA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRTf CIO AMÉLIA NETO.
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe�
re!cer-lhe a m'áxima g�rantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

Tenha sempre em cosa uma qarl"ofinha

arERITIVO «KN�OI»

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

o ESTADO

I

'I'IhMlaclo e Ofici".. & rua lote
Plllto ri: 5

DUet.r: RUBENS A. RAMOS
r....rtetário e Dir.-Ger.... I

SIDNEI NOCETI
DiretGI' de Redaçle:

.&. DAMASCENO DA SILVA
elide de Palina!:io:

ntANCISCO' LAMAlQu:.
Chefe de llllpreaio:

IOAQ':'lM CABRAL DA 8ILY.I
R"'Qresentante:

RAPL CASAMAYOR
ffi]CUR,SAL DE
A. S. LARA

11.. Senador Dantas. 48 - ...
andar

'fiel %2-59.24 - Rio 4e Ju.....
... Felipe de Oliveira. Zl -

S· andar
Tet. 2·9873 - São P••J.

�II�II� I Aste!u�i�!AN� 33 ���:O) Lida. ii ,Dr. Lint:,I!�.A. G�"'I
farmácl.as de pl�Dt�� I P11��Jff.�g��ft�V'r\N�rm�!deb����ha�r�:1�L':�e�· _ Pe- �'!!�i�!�:O e d�O�!!�!�:!�
DIA 4 Sabado -:- '(i axnacltt. '

PJ.nOll contabei••• Organizo-til-Pois - ASpUl'gOS - Macam-ão Americano, com ov !JS. ArenquesCatartnense - Rlia 'Trajano. gõ.. -- Parecere. e .erviço'll
DIA 5 Domingo _ Farmácia em oleo e salgados, '. cOl'relato••

, :. Produtos deshich-atados "Harkson" - Gema de Oi'O em, pó - Rua. Gal. Bittencourt nO. 122Cataríneuse - Rua 'I'rajano. Ovo inteiro em .pó _ AIÍ:iÚlrnina Cr-istal,
.

:'
"

'

Florian6poli.
DIA 11 Sábado '- Farmácia PÁPELMIJA _ Canetas t.i.nLeiro El'VCII�&haI'p "Skyl ine" _ Au- Deu 1'7 hora. em diant•.

RauJiveíra - Rua Trajano. topoíns __ Cane!'(IIS de medeica=-Penas .Dara canetas, marca "Eagle".DIA 12 Domingo - Farmá- , Jl.ADlü _ Para mesa de cabeceira, marca ""V(mujo",.5 valvu-
da - Rauliveira :.._ Rua. Tra':'

.

'" .','
. "

las - 110-120 "�ÜiItS. .'
ABRÍDORli'S' DEiLATA - Marca "Ace",

o ]�iLA<STfiCOS - De Bayon e algodão .

BAlRALHOS - Amer-icano marca "Caravan",
r.DECIDOS - Grandte Bayon e lã!
BARCO DE BORRACHA, orccedencia Inglesa.

-0-

i

'

Senhorii�[' ,
'

Ao escolher' &!Iea perfame werlfl,..,

ASSINATURA!!
Na Capital

.uo C..� ..

hautr� . . . . . . Cr$ ",(te
l'rbIIestr. •••.•. CrI ZIi,-Je
.............. Cr$ ..

.....ro ••uI80 •• Cr' .

No Interior
!&IIe • • • • . . • • • • • Clt lH.Of
D••e8tr. .......• Crf ".$6

il 'I'rimestú . . . • . Cd n.� I
f RtJaero avulso ..Cri '.'" I
f .,

I
A.tneio. mediante elll"'l'#('"

I
r

o. 'orltinats, metlll..' .lt!
Itllblicados, niio aerlo

de'f'olTidOL
:jl ifreção não se rdp•••

..biliza PM08 conceitua
emitid.os nos artlrml

.
aulnai..

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

Rio, (A. N,) --< A Socieda-
de NacIOnal de Agricultura,
em telegrama dirigido ao mi
nistro da Fazenda, ple'Üeou a

inclusão no chamado plano de
emergência dos plroduto,s da
lavoura de mandioca, tendo o

titular daquela Pasta declarado
áquela sociedade' que deixava
de ser atendida a pretensão,
não só por já ter sido as,s-inado
o contrato que regula as ope
rações do citado plano como

também, pOI"que para. tanto se

ria necessário modificar o de
creto-lei 9879, de 16 de setem
bro de 1946.
Acrescentou que a Carteira

de Crédito Agrícola e Indu.s
trial assiste ao f.inanciamento
e custeio da lavoura de man

dioca destin.ada á produção. de
farinha de mesa, limitando os

empréstimo.s. a trinta mil oru
zeiros por produtor, quando a

lavoura tem por fim a obten
ção de raspas de mandioca.

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

Cinco gemeos
Londl'.e:s, 30 CU. P.) - A

runtmcieHl' 'que ,'uma senhora russa

deu á luz ci<n.co ,gemeos, estando
todos gosando de boa saúde.

tue se tris .-"marca da perfa.antl;.
I • Johan Mâria: Fariu· que Ji .....
;referida pela corte Imp.rial ft.
D. PecI:rv II

CONTA CORRENTE POPULAR o

Jurol 51/t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal. S. 4.

UM ANALFABETO
é um cego, Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-J!' ,

a lUlz da instrução, lev8.'IlJdo-o a 'ts
curso de alfabetização de adultos" ,

......... " ..... ··· .. · .. · ....

·7·
O VALE D0 ITAJAt

t
Procurem na A,gêncla

.

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARIA

ROSA

V I 50 Costureira
Aceita roupa de creanças",

e senhoras-
Rua Silva Jardim n. 258

I
. j lO lo .

VOC! PRECISA COLABOItAa
'lia Campanha Pró Reata-
belecimento da Saude cio
Lázaro.

'l'as'S

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

/

Transp ortes regulares de cargas do pôrto oe

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA rOBI

.

o Sindicato dos Trabalhadores na Industria de
Construção Civil de Florianópoh,

Rua Pedro Soares II, 15 \

A Junta Govunativ:1 do Sin llento dOi Trnbetlha'ioru na Indu.
trio de Conltrução Civil de f'bri:o.lépoJill, co:"'! b � 'i:odo. 011 auociado.
para Qui.tirem a Assembléia Geral Extraordinária Q reaiizar'se no

proximo domingo dia 5 de outubro,
ORDEM DO DIA

Eleição de o.,ociados a .erem indicado,. para integrar a Comi:..ao
de Sala rio Minimo 1'10 qualidade de Vogais e Suplentes,

2,8 NOTA
Não havendo nb'mel'� legal Im 18• ernvocação .erá realizada a

Anembléia um:a hora ol!l6. em 28, convoca"ção com qualquer numero.
Florian6polis. 28 de .etembro de 1947. .

Presidente da Junta _ JOSÉ KINCHESKr

Inform açêes com 09 Agen te.
FlorianqpoJis _- Carlos HoepckeS/A -Cl- Teletone 1.212 ( End. teleg:
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - eI_. TeJelone 6 MOOREMACK

--------,------------�----------------------------------------------------------�

.'
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o ESTADO-Quinta felr. 2 de,Outubro o. "47
,,----, ._,_. ,-----------------------------

3

CLUBE DOZE DE, AGOSTO - Di, õ, �omingulir', b: ��,�� à 1 horl. DJI l�, �urlDiG O ai,!
:le:tinI �romoviQc' �Dl& ain;io âo Gru�o Dili VI1�c, �om o �cn�ur:c dI DanaI mu:i�,l ue Aorigo AD Menoria, em aenDfl�ic UI «�U1�Inhl da

Pr�min»; i D�ite: Icirée, �om ini�i� ia ��,�� horA:', Di' l�, loirée. ,Dil &g, loirée.

iiiE![íj�1 �����o(��!���n;�t!:oo :�:InplaUS�S aos t�tados Unidos Correspondência
_ representado pelo engenheiro Londres, � (D. P.) - WI�_S- f�ontelnços, � pO.1 suas tenta- aérea

Continua O ESTADO fazen- Egídio Costa, assistente técní- ton Ch�rchIll, numa reuniao tívas �e p�rallsar o t_:abalh? da RIO, 1 (A. �.) -: De acordo

.âo distribuições dé valiosos li- co do ministro da Viação e a
do partIdod�donservrtadOr en�os- o:'obO'alllzaçaoldas Naç,?es Ulllddas, co:n. at pOCrtI:;-r�a paSSItnada Ptelo

vros inclue 'v Fundação da 'Casa Popular as-
sou as me 1 as no e-amerIca-, so re a qua asseguram to as minis 1'0 OVIS es ana, en ra-

'.. .,
,

1 e romances mo- .11. .

" "'1'" I
-

. h- 10 d t b
eiernoe, entre as pessoas que sistida pelo seu presidente Cid nas ?otnt�� os rrn Ita.nte� co- as nbo�stasl desperand�as:t pedo ,r�� aman a, te �u u r�, em
,-constam de seu cadastro 50' Rache, foi assinado, hoje, con- �unls as e ass�velou que, uso ru a e seu irei o e vigor, as nAov�s a�as para a

-eiel. _ trato para a construção de cêr- a�o:a qUe anunciamos nossa veto.. .. I eon:espondencla. aerea , �nter-
As pessee« que ainda não ca de 4 mil casas de inicio na-

decisão de abandonar a Pa- "Smto-me satisfeito - pros-: nacional. Para ISSO o diretor

•.hajam preenchido (, coupon quele Estado.'"O' govêrno �aú- l�stina .confio _em que. isso se- seguiu -:- P'" podermos .estar geral dos Correios e T'elégra

"que diariamente publicamos cne-se obriga a criar o Conse- ra real izado tao rapidamente e� Co�dlçoes de �roporcIOnar f�s, cel. R�ul Albuquerque, e.n
lPoderão faze-lo agora, hebi- lho de Habitação Popular, qua�to possível ",: ,

nosso integral apoio a.os EE. VlOU,?m� c�rcular _?om as lll?�S
.Iitando-ee, assim, à concorre- constituído de 5 membros, es- DIsse_ q,�e a ,�I�nde con- UU. nos. grandes esforços que pensaveI� instruções fl:0s díre

."am a tão interessante inicia- colhídos de preferência nos frontaçao da A�1ertca"do.Nor-, e.les �'e::tlIzam para prese�var a t?r:s regionais e ,?emaI,g re�a;r
diva realizada sob o patroci- círculos das pessoas especiali- t� com o C�mU�llSm0 fOI tra- .Iíberuade e a dem�cracI� na tições que lhes sao subordlna

.,nio da LIVRARIA ROSA, à zadas em urbanismo, constru- zída ql!a,se ll�teI�amente pelas Europa e para enviar alm�en- das .

.Deodoro n. 33� nesta Capit'al. ções populares, economia, fi- agress,?�s. e íntrtgas do gover-] tos. � seus (da E,uropa�, países ------�_----_---_
........... ,., , nanças e administração. O no sovíétíco em todos os paises atligtdos e conturbados . COmUDICaçOeS
Faz anos hoje o�nosso prezado ato foi assistido, entre outros,

.oonterrtmeo Sr. Francisco Wollin- pelo prefeito Gabriel Pedro
--- cortadas

,.ger, ucr-editarío comerciante resí- Moacir.
,den'le em Canto de Ganchos, no mu-

noici1pio (h� Biguaçú onde pelú seu Por;A cs pess('os df< finé
in egáve I Ipl'eslígio, é i.ndluenbe po- paladar Café Otto é
JRieo.

�
J

o :51.'. Francisco 'Wolli:IlIg'er é CH11-

,c.dilllaLo a. V,ereado:l' M'Unici[lal pela O·P. 8. D., Gomo l'CiP rc,sentante ti o d is
{I'il,o de' <ia,achos, para a,s cleícões
·,de nO\'Pimbl'O do corrente ano.

�\o cJisLinlo a,nivel',sariante, ql1C
ctScl'á hoje c1I.illiprünentado pelos s-eus

jnúmeros amigos, as nossas sinceras
felicit.ações.

'

Fnzem anos, hoje:
Senhor Darci Brasiliano dos

:Santos, bancário. "

>'� Senhorita Evandina Schmidt,
II

'professora em S. José.
Senhora Sofia Egger Riggen

"bach. ,

Senhor Eugenio Luiz Beirão,
ccomerciante.

r

Senhor Grecy Rodrigues Al
ves, Escrivão Federal de Coru-
:pa. .'

, Senhora Alice Grum!ché, es-
-põsa {.1'Ü Sr. Jos,é Grumic.hé.

,
,Senhor Dr. Jo.sé Rosário de
I.Araujo, médico Cap. da Força

('Militar do Estado.
J; Viuva d. Adelaide Flores
/Xonder.

x x x

VIAJANTES:
De:ram-nos" ontem, o pra

',ze.r de sua vi.sita a esta Reda
·ção, os S1'S. Acácio Bittencourt,
prefeito municipal de Cambo-
Tiú e Antônio FadeI Filho, co

merciante e 'prestigioso presi
dente do P. S. D. daquele ínuni
·cjpio,

,'; ' ..

'R'ITZ"I"
� �.: , ' 'i!

,.'. "

-:'
�

� nes,·,: , .. ' .

, ,'. ,,', ,R.G 'Vw
���"�\<I ':/. ," ',. oi... :.

- "�A·I '" � '.... : • "

,

.RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas
,SÃO FRANCISCO DE ASSIS

com: - José Luiz Jimehez
7>

A
- Carmen Molina - Alicia, ele
,Phillips.

Censma: LIVRE.
No prog,rama:

,.3ornaI - Nac. .

Noticiário Universal.
Precos: ,

iás 5' horas - Cr$ 4,40 - 2,40
- ás. 7,30 horas _:._ Cr$ 4,40
único.

Cinédi!i

\

comunismo
Conclusão

'I

e•••

Verdum, 1 (United) - Co- 9,15, horas local, quando o des
munistas franceses e policiais tacamento da guarda móvel in
estiveram empenhados em in- terveio para retirar as barrica

tenso conflito, na manhã de ho- das estabelecidas pelo oomu

je, e�n Verdum. Os comunistas i nistas, impedindo a passagem
levantaram barricadas na eS-1 dê caminhões militares com

trada, a fim de impedir que fo,s-, açúcar para as tropa,s de ocu

se transportado açúcar f;rancês pação lla Alemanha, a fim de
destinado ás tropas de oeu- aumentar a, escassez de ra-

paçã,o da França na Ale- ções. ,

'

manha. Um destacamento da 'Travou-;se ,imediatamr:mte,
guarda móvel interveio, Te- encarniçada luta entre a poli
tiràndo as barricadas e ga- cia e uns 300 comunistas, que
rantindo a passagem dos ca- tinham levantado as barrica
minrões. Foi decretada a das durante a noite.

greve 'geral em Verdum, au-
-----

��;�t��os�e C���:,;�taspa�! U�b.Dd�v�}n�r��n'!� ACUs�:lÇãOevitar a passagem de novos
nesta ?apital, uma n,ova firma, cole".vacaminhões. .

I

Verdum, 1 (United) --/Vio- que ira explorar o ramo de fa-
Lake Sucess, 1 (U. P.) - Um

lenta luta travou-se, hoje, pela bricação de calçados para se-
memorandum de 150 páginas,

h- t'd d d nhoras e meninas.
acusando a Unl'a-o So,";e'tl·ca deman a, nes a Cl a e. quan o a VL

São seus organisadores os. ,- "
.

policia atacou manifestantes
srs. Victor Gevaerd e MáriO mte�vençao n� Bulgana,\ R.u-

comunistas que impediram a
G d d fáb' mallla, Hungna e IugoeslávIa,

passagem de 142 caminhões do ev�e� '.
sen o que 'ma. rIca, foi submetido ao sr. Osvaldo

exército francês, carregados prOVIsorIamente funclO�a a
Aranha, presidente da Assem

de açúcar para as tropas. no1'-
Rua Mon�enho.1' Topp n. 19.

bléia Geral da ONU, pela União
te-americanas na Aleni.anha. A ref.el'lda flrma, pretende Internacional Camponesa. O

Verdum, 1 (United) - Eram confeeclOnat;, c.alçados. de mo-
memorandum era assinado por

d.elagem .propna, f�rtes e de
George Difitrov, do União Na

t}fl�S varIados. empregando pa- cionaI Agraria da Bulgária,
ra ISSO os mel.hor�s couros dos

Vladkó Macek, lider do Parti
cortumes na.clOnal.s.. do Camponês, Croata Fereno

.

Querendo benefICiar as .dls- Nagy, do Partidos dos Peque
tmtas se�horas e, senhorItas. nos Proprietários, .Grigóre Bu

resol�eu lllst�lar a rua José
zesti, do Partido Camponês da

Candldo da SIlva n. �09, (Es.- Rumania, Milan Gavrilco, da

Nes�or) '-: no EstreIto, uma União Ag,raria da ,servia. Um

sortIda� lOJa de calçados. que porta-voz da União disse que a

ve?,�erao. aos preços da pró- organização é composta de
pl'Ia fábrIca. "representantes livres da Eu-
..._- rapa Oriental".

Desordens
•

comunistas
Pequim, 1 (Unítd) - As co

municações ferroviárias com

a Mandchuria, mais uma vez,
foram cortadas, simultanea

mente, em vários pontos, por,
destacamentos de guerrilhei
ros; sapadores, e dinumitadoJ:es
comunistas que incendiaram,
também, várias pequenas esta-

ções.

Aumente o Capit.al .10 Colé
gio Ban'iga-Venle, afim de

que possamos construi-lo, ins
cl'evendo-se, hoJe mesmo, no

seu quadro sociàl de compo
nentes.

Agradecemos a S. JUDAS

TADEU as graças

momento de desorientação e

fragilidade politica. Bem qui
zeramos que os acontecimen
tos se transformassem na ne

gação dos receios que não es

'condemos. Mas não estariamos
I

satisfeitos com a nossa cons-

ciência se calasemos. num con

formismo acomodativo, a voz

com ,que pI'OCu.ramos alertar lO
patriotismo das forças politi
cas, sôbre as quais pesam, roje,
as responsabilidades maiores
na dp.fe§:.a da democracia basi
leira" .

Moléstias do Aparelha
Respiratória
BRONQUITES

A traquéa é um tubo formado de
umá série de anéis, que partindo da
garganta vem até a altura dos pul
mões onde se divide em dois ramos,
!nd,) um para cada pulmão.. A par
+,ir do ponto onde se divide, a tra
quéa passa a se chamar br01Oquio'l.
A traquéa e os bronquios, servem
para levar o ar aos pulmões e cha
mamos VIAS RESPIRATORIAS.
AS inflamações dos bronquios. cha
mamos bronqUites. O perigo das
bronquites. F<!Side no tato d�sta in
Ilamat; 'o, se propagar aos pulmões,
que todos conhecem os per-Igos e

gravidades,
t: preciso que ao aIlviar a tosse. o
medicamento taça desaparecer e.ta
Inflamação dos bronqulos.

'

Acalmando a tosse, das bronqUites
cronicas. o medil'amento deve aliviar
o doente, da HCélnceira", dos acessos,

princlpalm"nte pela manhã. quando
geraImp.nte são mais intensos.
FIGA1'OSSE, um xaróDe a base das
vltanlklas do oleo de fígado de ba
calhau, alivia !l tosse evita os aces-

, sos das bronquites e a canceira.
F1GATO.3SE é um tônico para os

órgãos respir,lttórios.

FIGATOSSE
um produto do laboratório da

"EPATlnA
H.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores esclarecimentos eae.revaaa:

<::aixa POS1:al 3.061 - JUo

Dr. CLARNO G.
GAL:LETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituiçiio de Sociedadu
NATURALIZAÇÕES
Titulol Dealarat6rios

Elcrit••• Praça 15 da No•. as.
lo. andar.

R.ai�. - Rua Tiradentel 47.
FONE •• 1468

V. S. quel' O prog'resso da
..",sisa Juventude1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se c-onseglle
aconipanhando O" org·snizado.
res do "Colég'jo Barrig'a-Ver
de".

obtidas.

C. V. R. A., R.

Banba dos
EE. Unidos
Rio, 1 (A'. N.) - Diversos

negociantes do Rio dirigiram
se ao Banco do Brasil pleitean
do ,autorização para comprar
banha de porco nos Estados
Unidos. A propósito, a reporta
gém ouviu o coronel Mário Go
mes, vicepresidente da CCP,
que declarou que concordara
com a importação do produto,
comu�icando a sua decisão ao

diretor da Carteira de Impor
tação' e Exportação do ,Banco
do Brasil.

Não passa de,
um golpe
Washington, 1 (United)

AlgUT1S altos funcionários nor

te-american'Os consideram os

ataques cada vez mais violen
tos de Moscou como parte de

uma nova caIfipanha ne propa

ganda soviética, visando

exor-,tal' o povo TUSSO a lnaiores es

forços de produção,
_ .._--"_

- ,-----.

�,;� ...�- .. .,;-....::.

Agradecimento e Missa
Francisco José de ,Bittenconrt

A nossa CapItal vai ser dota
da (le mais um esta,belecimento
de ensino e este setá o "Colé
g'io Baniga.-Verde" •
fiI.I mm

e

DR. SAULO
RAMOS ,

ROXY ._' H�j'e' i� 7,30' h;���'
1° - Cinê Jornal nO 28 �

Nac. ,

20 _ Charles Starret, o mas-
Maria Toronto Bittenoourt, P6Tí Bitten-

court, EspOlia � Fil�ol!; Edgard Bittenc()ul't. E.posacuIa eów-boy.' e Filhos: Ernal'li Bittencourt. Esposa s Filholl; Bel"
TRANSGRESSORES DA LEI toldo Silva, Eepo9a e Filhol; ainde abalados com

30 - Os 3° e 4° episódios do
o pa�.amen to de seu esposo, pai. aagro e avô,

"
empolgante seriado com Ed-

F.RANCISCO JOSE' BITTENCOU�T

I ward No.rris _ Lois Collier
vêm penh'rodamente agradecl'!' 006 que enviaram pê"'amel cartões

e teleglamoa flôres. etc. e 0"5 que cBmpartilharam n,) dol�ro�o transe:

ITala Birell. , Agradecem particul().�ment9 0011 representantes da Lig.l Beneficente
A RJA([NHA DAS SELYAS Operária palo auxílio prestado ao querido morto,

I Cel',sura até 14 anos.
A todo!: a sua imorreiourCl gratii�o, C ln"iia'"ri , ainda, pa-

P�eço único Cr$ 3,00.
Ta a mino de 7.' dia, que mandam ce\ab?'1e na Iq�ej" do Menino

,\
Deu8. dia 6, à,. 7 horas, palo CJla ont3�ip,d"m ",ta a lrCllace:n. .....IIlllIIZ_..

1

-

Especialist� em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
HorálÍo: 9 às 12

DIARIAMENTE
.......................... .. ........................
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Empreza de neveqaçae

Agosto Vende-se C H E Fi E
A Diretoria, do Clube 12 de -Agósto, atendendo a preoai-ie- A casa da Aven

í

do Trom-

dade de seus salões corno também o elevado 'número de seus powsky no 56 e moveis de

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

instruções; e copa.

a) O ingresso ao Clube só é 'permitido aos associados a Trotar à Praça Getulio

pessoas de suas familias, de acôrdo com as disposições dos Vargas ne. 27 .

• • • • • • • •
• •

• • • • • • lO � •

Estatutos;
b) Somente será permitido a entrada de menores de 14

anos nas matinées infantis e 'nas domingueiras;
c) O sócio aspirante não tem direito de se fazer acompa

nhar de outras pessoas;

d) A Diretoria solicita assim a. cooperação de seus as

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

Florianópolis, 19 de setembro de 19107.
A DIRETORIA

Clube Doze de

Valorize o seu dinheiro, Ins-
C f' Ot t d . l"d d I

erevendo-se no quadro social a e to ra uz quo 1 a e.

dos componentes do' Colégio: :�?�-� .O:� . ��� . ������e��� : ••
Barrfga-Verde, Envle ao seu amIgo dfstaJl�
.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...

um número da revista O VA.
A GRANDESA DO BRASJ1L

Depende da ínstrução de seus fi- LE DO ITAJAt, edIção ded!
lhos. F1a.zei com que todas as pes- cada a Florian6polis, fi &s81.
soas amaâfabetas frequentem um estará contribuindo para
curso noturno e tereis contrfbuído maIor difusão cultural
pa,l'a o iPI'ogresso do Brasil. Escola
Industrial ou Loja Maçonica. de nossa/te.a

-
(

TERRENOS
Vendem-se diversos (alguns

com chácara), De lado do con

tinente, na praia. Um dêles, com
grande área, ê apropriado tarn

bem para deposito e trapiche.
'

Planta e informações, à Rua

Trajano 16, Florianópolis .

Compra-se uma casa para
residencia.

í Trotar quarto 218, Hotel

I �.�. P.�r��:. . .. , . ..

I p��!������«- . ·
� viços domésticos. Bom salário,
I casa e comida. Não é necessâ

i rio saber cosinhar. Rua Almi-

� f ante Lamego, 144.
Sinistrol pagos DO� últimos 1\) anoe 98.687.816.3c ? ..••.••.•.•.••••••••••••••••••••

Relpollllabilidadel • 16.736.401.306.20 ,
,
•

Diretores: \ Vendem-s9 lotes na praia
Dr: Pamphilo d'{fir.a Freire de Carvalho. Dr. P'rancllllcO

I
do. Saudade em Coqueiros

de Sá, Anisio Manorra. Dr. Joaq\.lim Barreto de A:'81.1jo
.

'(Chocara do snr. Gilberto
e Josll Abreu. Gheur). Informações à Rua

-...............�-.�'..................---� Saldanha Mrnir,ho, 23.

fj)MPANmA AAlJANÇA DA lAIA'·
'_dada CIIII 18'11 ,� 1&8: • A 8 A
mCliNDIOIl :8 TJU.lfAPO.H8·
Cifru do Balanço de 1944,

CAPITAL E RESERVAS Cr.
o-s

80,900.606,3'10
5.978�401 ;755.97

67.053.'245.30
i42.176.603,80

Responsabilidade.
Recete
Ativ.o

«

•

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

Pede auxilio

Só uso Kolynos!
diz CarmenMiranda *

.
�

�Maria Romana, natural duta
cidade, r.sidente no S�co do.
LimÕe., com 85 anos de idade,
paralítica" niio tendo recur.o. para
a .ua manutençõ. e tratamento,
recorre à caridade pública, afim
de angariar alguns donativo•.
O. donativo. podem ser entre'

ques ne.ta Redação.

Relojoaria; Progresso'
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

: t

}

Compra-se casa

N. 14 c-.s 200,QO I,' N, 16 c-s 250,00
Suis.a morca Milo , montado
em 6 rubi,'. M.,.'tradcre. de

divar_!:!. C"1eJ1, Caixa de niquei.

Terrenos

Sui••o Gom pulreira de,
material plaltico.

N. 16·A c-s. 250,00
O mesmo com vidro gro'lIo.

Ma,ca VeHgo.
'

Montado em 4 rubis
Marca VoJy e Focarolk

Caixa de niqueI

No••os relógio••ão ocompal:lhC"df" do. respectivos certificados
,

de garon'Üo.
PEÇAM·NOS QATALOGOS -- E'NVIAMOSGRATIS

JUCEND . & FlLHO
Curitiba •• Praça Tiradentel, 26C·· ParanQ

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Agentes em Fi'orianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmaceutícos e aos hospitais

'

Comunicamo. que ••tamo. recebendo uma importação direta:
dos E.tado. Unido.. do••eguinte. artiqo5l:

Filme. para Ráio. X, em diverso. tamanhos.
Almofadas e trave..eiros de cil.mara de ar. de borracha -- Dedeira. e

capotinhos' higiênicos de 'borracho.
. Luva. para cirurgia.

Cubas, cQmadres, irrIgadore., caneca. graduada•• compadre•• funil.
em furo batido, esmaltado.
E I:!.iverllos outros artigos. ,

Demonstroções e pedidos· à ;::, O M A T.E C
Sociedade Materiai. e Instrumental Técnico. -- CientifiCai Ltda.

,

Rua COnl.elheiro Mafra, 54 -- CoixQ P"cta!. 148,
'l'elagrc.ma@.; «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

------�---'---

MAQUINAS GRAFICAS
VENDE-SE

1 Maquina Litografica, forrn ato SO x 70 mm. com pedra.
I Maquina de cortar marca. KRAUSE, formato pequeno.
1 Pedra Litogr s fica , tamanho 60 x 80 mm.

2 Pedras Litcgrafices, t'amanho 80 x ] 15 mm.

1 Jogo de 4 lampadas de arco para Fo to-Mecanica.
1 Compressor para pintura. ,

Trat�r ii rua França pinto, 6ft -- VUfA Mariana-Sãui Pauto.

,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quinta fel,a 2 de Outubro ele "47 .5

TECHICOS
o Br asi! para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas' as

pro fissões

�Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli•.
Atende pelo Serviço
Reembo lso Postal.

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências.. ·G!!,ografia,

His tória db Brasil, etc.
Intell'."o.-o? preencha aSlte cupõo e remeta-o par(1 C, PoetaI 332

FLORIANOPOLIS -:- SANTA CATARINA
________•

\,_k_.__._. ""�.......�.�_....t!'OIt�....��

INFORMAÇÕES:PEDINDO

·Home _

Rua

Idade Estedo _

II

.__--'- H.o
_

Asteróide & Cio. Ltdo.
RUA TRAJAN"1, 33· (sobrado)

O ESCRITóRLO ASTEJHóIDE & Ciq. Lída.. , inlermediár io da

J)Jmp['eza Comercinl R. Grossenbãcker S. A., com esoritõrio no Rio
.de Janeiro, encarrega-se de nmpras de quáisquer artigos naquela

�. .

lP,ralç,a - cimento, ferro, cal igalvanizados, pneus etc.

Vitor dos Santos e
.

Senhora
Luiz Berreta e

Senhora
� p(1rticiparn aos parentes e participam aos p(1rentea e

penoas amigas o contrato. peuça.
; (1migas o contrato

de caS(1mento de suo {ilho de C(1samanto de seu filho,
MARIA. com o ar. 'ABELARDO, com a Stcx. M(1ria
Abelardo Berreta. de Lourdell V dOI S(1ntos

Florian6polis, 2S d. S.temb-I'o d. 1947

--,Maria � Abelardo

Iconhrmam

° BRONOUiTE

I 1��Pae!n?e�'�i�na)��cap���:o'���!���e�oq 'I EugenjOse��o°iaaniCZ e

inspetores para 8" cidades de Cresciuma, Laguna e Itaj aí. e
Concede-se ajuda de custas e comissõe-. Os in teressadcs pede- Viuva Judite Liberato
rão tratar com Esor itoric da Cia. à rua João Pinto n".

l3,' Olivera
So br ado . porticipam ao. parentel e

pelsôa8 de lualJ relações. o

I'
ccntecto de cosemento de

seu. filho.

Maria de Lourdes e

II Gerrnnrio Mário

II Florianópon., 15/9/47.
_.--

'�. -

ZEN/TH 3.nteJtnatúmal
-----'"

'.0 N O V O R Á D I O • f- O N Ó G R A F O

As

VERDAIEIRAS�
'I�

PASTILHAS

VALDA
s
ã

e O uni co remedio eficaz
para evitar e tratar

, 0.5 CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGA�,TA (.

I': licença do D. N S. P No 186
or� de 26 de Feve rerro '9o.�'..

A.t&q,�o de 1935
, � O()()� 9'

, 0.002, Eucolyph> •

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

I ÉS BOM. BRASILEillO? \

, En,tão coopera 'na campanha de
. aMabetiza.ç,ão de adnltos, í'azendo

I
que os teus oonhecidos que não sa

bem ler nem escrever, frequentem
os cursos noturnos de alfabeüza
ção : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anch�eta ..
.. .. .. .. "" " ..

Vende-se
Um Banga ow na Rua José

Cândido da Silva (ESTREITO)
nv. 350. Ij tu, ter no mesmo,

pre-ço CR$ 40000,00.

r, -.

I
o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'

.

A

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
. .

Trocador de Discos RÂPIDO!"SILENCIOSO
Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" 'suprime o

roidodesagradável de raspaduraou chiada;
faz com que O� discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

. " ... ....... ..... ....... ..... .. .....

Niio receie em comprar
ações do "Colég'io Barriga
Verde" por que ésta organiza
ção está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

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

l oArior FabtÍCf1t118 ....,...... lIIdiôo/_&cl� /"-VIl
�,

.

r
) >

)

�,.'

" .

..

Troca 12 discos de da
polegadas, ou 10 diseos
de doze polegadas em

3U segundos cada um.
O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deillar
eaír ou raspar 1105 dis
cos, sem causal' dwio.

I
\
J

Distribuidor Fxclusívo Z. S. BA T TIS TO T TI
Rua Fa1iÇ)e S::hmidt, 34. - CC:UXQ Postol 173.

Florianopólis. - SClJi\ta Cotorina

. O Sabão

ESPECI li n&;"
�� .

WETZEL ] :NIlU8'1li ]AL-JOINVILL}� (Milrcil rltalal

'.

'r
.. fi @ "lA

, '

, • I

1 '

.� :-,

-------.-.---"'4� \;'.a::Õ::.
(

r -

, \1
......... J-

TORN /\ A FOUPA BRANQUISSIMA
rP'�".�""�_.----....- na....._............... 3...._.,__

.�
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6 ESTADO Quinta felr. 2 de Outu'bro de ,!t.'7

Avaí X Caravana do Ar,' o mOflumental cotejo marcado para a tarlle de' domingo,
dando andamento ao certame' amadorista de futebol.' Na tarde de sábado, frente

. a frente' estarão COlegíal' e Clube 'Atlético Catarinense.
'

,

Rio. f (Vl:a Aé1'ea) - O Conselho Nacional. de Desportos comuni

cou â C. B. D, que, em atenção ao pedido da. .Fetleraçiio Caiorinensc de

Desportos, encaminhado pela entidade máxima nacioruil; resolneu rcie=

vm' as penalidades - impostas pelo T�iútlnal de Justiça. , Dcspo'rtiv(l
tlaouela [ederação, na forma do artigo 224 do Código Brasileiro de

Footboll; soiulariztuulo-se assim com o ato eornemoratino ela. p1'o'lntll
(laçüo da 'Constituição do Estado de Santa Catm'i'na.

Releva das as penalidades aplica
das aos atletas catarínenses

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cresce O.' entusiasmo pelo Campeonato
Estadual de Atletismo

domingo próximos a realização do importante O jogo Botafogo X Fluminense
certame promovido pela F. A. 'C- O catarineose Teixeirinba marcou o ooal

Conforme está sendo ampla- Cândido Alves Marinho, Naza- José Mussi, Cap. João Eloy d
·

ó
.

I
·

mente divulgado, em obedíên- reno Simas e Aroldo Pessi. Mendes e Rubens Vitor da sn- que eu a vil fia ao a vl-uegro
cía ao seu calendário esportivo Arbitro geral: Cap. Américo va.

para o 'corrente ano a valorosa Silveira d'Avila. Juizes de saltos: João Fran- 'BOTAFOGO x FLUMINENSE

Federação Atlética Catarínen- Diretor de .provas de pista: cisco da Rosa, Edward. Born da Rio, 1 (A. N,) - Perante gran- ao avante ulvl-nsgro Geniuho, aos

se promoverá sábado e domín- Dr. Heitor Ferrari. SlIva, Hélio Sarmento Salles, de público, foi realisado, domingo fi minutos da fase irÚcial. Aos 13

go próximo, o certame, esta- Diretor de provas de campo s Oswaldo Silveira e um juiz a último, no gramado das Laranjei- minutos desta e íapa, Ademir', em

dual de atletismo. 'I'te. Mauricio Spalding. ser designado pela L. B. D. ras, o mais antigo "clássico" cario- sensacional jogada, após paSSM' po'{"

.
As provas serão efetuadas no Serviço de Saúde: Dr. Mário Juizes de arremesso: Prof. ea, Lendo COlmo integrantes os qua- vários adversár-ios, estendeu o cou-

excelente estádio "Tte. cel. Ni- Wendhausen, Aldo João Nunes, Otílio Alves, dJros do Fhlfinens,e e do Bctafogn ro a Ruhinho, que "f:uziJlou", eu-

lo Chaves", cedido por genti- Juiz de partida: Cap. Oswal- Gustavo Zimmer, Oumercíndo que, assim, deram :pros'seguirnenlo vianda ás redes do arco guamecí-

lesa de seu comandante. do Varejão da Fonseca, Tolomiotti, um juiz da L. B. D., ao certame metropolitano. do por Osvaldo. O tento da vitót-ía

,sem a menor sombra de dú- Apontador geral: Jorn. Hélio um juiz do Siderúrgica Atléti- Ao fi,rucla'r.os noventa minutos do Botafogo foi marcado na fase

vida o certame atlético deste Milton: Pereira. I co Clube e Haroldo Born da reg,ulammüê1l1.'cs, o placarde acusa- derradeira, por intermédio de 'I'eí

ano se revestirá de grande êxí- Juizes de chegada: João Pe-: Silva. va 2 x 1 para os ca!pitaneados por xcir inha, 'em bonita cabeçada, de

to, 'superando os certames an- (11'0 Nunes, Ciro Marques Nu-I Para o controle geral e exe- Heleno. O prélio, inicialmepLe 'poisade recehet- o couro de Otávio

teriores, dado ao grande nú- nes, Pedro Paulo Machado, Os- eução do Campeonato Femini- transcorreu com leve sUiper.iol'idad€ aos 28 minutos.

mero de clubes que 'participa- waldo Meira e mais dois juizes I' no,
foram designados ss srs. dos tricolores que, entretant.o, na 0.5 quadros : BOTAFOGO - 0:;.

'rão. a serem designados pela L. B. Tte. Rui Stockler de Sousa e fase derradeira, cairam de produ- valdo ; Sarno e Gerson: Nílton II,

Calcula-se que mais de uma D. e L. A. N. C.
"

. I Artur S:c!llossel : as srita�.: ÇfLO, dando ensejo a que seu adver- Nílton I e Juvenal ; Teixeieinha.

centena de atlétas concorrerão Cronometrista: Prof. Plávío Profa. DIva FOTmIga e Edite sário C0l11 melhor preparo fí-sico Otávio, Heleno, GeninllO e, ReinaI":
ás provas, dando assim maior Ferrari, Rubens Pinto Vilar,' Soares.' .

reagisse c terminasse vencedor. do. FI.rl.JMTNE.N!SE - Itobertícho;

realce ao campeonato" catarí- Gualler e Haroldo; Pascoal, Teles-

rinense dO'es'porte-base do ano
ca e Bignde ; Amorim, Ademir. Hu-

ern curso e facilitando o sele- Os paull·stas· querem o adl-amento do Campeo·nato binho, Orlando e Rodrigues.

����:.:���Oad�����:e::o;. q��" .

.
. noOJ);�'��tl;� �oli��e .,' d�I:�:���en�

C. que tomará parte no Cam- BraSlalel·ro de lent"s :\h'tl'io piana. o veterano juiz dos

peonato Brasileiro de Atletís-
' , ii fi • ". campos c,ariocas fez uma ótima ar-

mo.
hitragcm, contentando a ambos.

A entidade promotora traba- Ad'
..

d
'

..
- contendores.

lha incessantemente para que ssegura ii a presença os ca.arluenses. A renda: Passou pelas bilhete-

O aludido certame atinja oHio, t JVia aérea) - A Federa- AUS,]QN'l'E MINAS GERAIS o' início do campeonato brasileiro a rias a elevada soma de 172.770 CI'U-

maior sucesso e b·rilha,ntismo. \:50 Paulista ele Tenis a.ca,ba de 50- A Foderação l\Ii1reira . de 'fellis 10 do correnue.'

De fonte digna de crédito, fo- licilar o u'diamento do campeo'I1uLo em -comunicação a'nte-ollllem rece- reduzido a cinco ou seis, o número

mos informados ,que já está as- bmsileil'o de Ledis, Jllal' cada para bida pela C. B. D .. informuu não de concorren.Les ao certame, leyac[e'
'

segurada a presença dos se- lOdo col'rente. AI,cga a entidade sel' 1103'5iv,el pa,rtilCi!par rios eam-, em conta o não pro>Il'unciamento ela
I C-' Up]r O "Ir' DI

guintes clubes: bandeiranLe dHiculrlalf1.es 'o,ri'll,nclas peelll!altos brasi.l<ciws. Fica, as'sim FederaçilO Flumi.nense, Com a CO]1-
.·LVI _,A. 1v LiN AL DE BILHAR.

Desta Capital: Clube Atléti- da r1bl1uta do ünmpeonato .�berto" firmação da presença do Paraná ZaragGza, 1 (U. P.) - O holan-

co Catarinense, Lira Tenis Clu- do Inbcl'iol[' e ela próxi,ITl.a .[empora- TAÇA GABRIEL J�?NTEIRO fica assegulrwda a ,parücipaçáo ·dos dês Va,n Depol del'l'ot()/u () espa,p.:hol

oe, Associação Atlética Barri- da i.nlemacional, SllgN·j,ll.clo seja o DA SU,VA ....
.

três I:<;'s[,ul!os cio Sul - Pm'aná, Joaquim Domingo por' 400/238 ca-

ga Verde e Caravana do Ar Es- CPI·t:llmc brasileiro aí'eluwdo em No ,campe�nato mas-cuhll.O San,ta Ca!.ari'na e ]:lia Gr�mdc - da rambolns no CU1mpeo.na[,0 Mundial'

porte Clube. De JoinvUle: nu ve'll1Jll'o. ent!ara em dIsputa p�;a P:-I- Baía e du Dis[,ri.to F,edel'al. de Bi'lhar, conq:uisLando aJS!sirm o tf-

América Futebol Clube, ,Clube
meIra

.

vez, a .Taç: Gabrrel
. '"_ ....•

11 lo r:n,�ximo. A classificação gera.f
() Cunseli.ho Témüeo do Tenis es- MonteIro da SIlva , em home- ..", foi '1 seguintc' 10 e Caim eão M n;

Náutico Cachoeira e Clube te\'l.� rc,unido an:te-onLem á 1.anl,e, nagem áquele saudoso esportis- GRA,ND:ç; TO]:l�ElO DE FUTEBOL
l' 1< ''''V ,-.--: I

IP < li> -

Náutico Atlantico. De Blume- . ,
,

(la - an vepo, com 10 pontos;

nau: Palmeiras Esporte. Clube
1,ll'L,,;enLes as membrus LUlcílio de t�, 'que �ra um entusIa�ta do �e- O 'Clubt' ltecrea.ti:vo "Amigos dn vi,ee-ea.mpeão - Joaqu1m Domin-

G�"tro, l:IeI"]JeI� Mesquita e Paula ms, Alem da Taçà. a eqUIpe Onoa", lJatroc.inail'á no dia 19 do go. com 7 po.n>tos· 30 _ Pedlro Le"-
e Grêmio Esportivo Olimpico. TUlTP,; mas nno tomuu uma deh- vencedora a C B D distri- .'

' V'

De Brusque: S. G. Bandeiran- ,..,' ,
'

, ,
"

, .., .'.
. ., c01'1'ente, sens3JclOual torneI(} ele poklo Cancras, ar�erutin.o, com '7

teso De Tubarão: Siderúrgica IJE!;clçao a ,lesp'eÜo. �odavw, . :nos-i,bUll'a artIstlCas medalhas aos fuleból em q�1e LOil11arão pari,e di- pantos; 40 - R Gabri,el beLga co.m

Atlético Clube e Aventureiro
ira-,SlC o LemseLh? lmpoSslbJlltado'1

campeões e finalistas de tOdasl versos quadros locais. 1., p()/ncos,' 50 _:_ W,esti,n'j,ne berga
Volei Clube. Todos esses clubes

de �,�m�?e.l'.� !pedIdo da me.nlÜira da as ?r_ovas do certame., �or O local do certame será no com 2 1)�ntos; e 60 - Ga�cj,u, es�
apresentarão equipes das mais

Pau:lIcmê1, Ja que nos demaIS E�La- dec�sao d�, Conselho. TeClllCO

I "Campo do Fi,gu,eir'ense, no Estreito. panrhol, com O'POl1tos.
clll:=; cUllcorrenbCls os pl'E\parallvo's sel'a Ip,remIado O cronIsta autor _

adestradas, prevendo-se uma cs,tão 'sendo f.ciLos com hase no ca- da melhor reportagem sôbre o

dis'puta sensacional e impres- ],endári,o da C. B. D., isLo é, para campeonato. I I

sionallte, não ,sendo fácil E S P O R TIS TA!'a'pontar o favorito.

E f
_

Aos atletas vencedores das m con ronto OS "«(aSaS)
diversa's provas serão ofertadas ...

belíssimas medalhas, tendo si-

d
·

b -I·do instituida a taça "Eficiên- O tanlS ra's'. elro
cia", oferecida pelo Conselho' �

Regional de Desportos, para Rio, 1 (Via Aérea) -- Todos tantes Manuel Fernandes, AI-I
ser disputada pelas equipes. O os grandes ases do tenis brar cides Procópio e Jorge SaIO-I
rico troféu encontra-se em ex- .sileiro desfilarão nos próximos mão. Por sua vez, a mentora I
posição numa das vitrines da campeonatos, promovido,s pela gau,cho

será replresentada

por]conceituada Relojoaria Muller. C. B. D. e que terão inicio â 10 .

Simultaneamente com o cer- de outubro próximo. Ao que se EI�nesto Pete:'sen, qu� COllStl-

tame 'será realizado o 10 Cam- 'sabe, Armando Vieira, ora nos[
tum a sensaçao do ultImo cam-

----

peonato Feminino de Atletis- Estados Unidos, apresta-se NPeonato .e._Albe;'t? s,:ntoss. l:r:o
'mo. para o regresso a esta capital, orte, Vl1ao o;:; 1l'1l1aos Y

lIOj QUANDO TEUS FILHOS Rua ArciT)Teste Paiva 17
O TESOURO

A F. A. C. d'esignou as se- a fim de defender o seu titulo e F1ernando Pe'proza, pelo Rio te perguntarem o que é ' Da ins>trução está ao a10anoo

guintes autoridades para a de Campeão Brasileiro, Ar- G·rande, e os irmãos Machado, 1 ftm lázaro, dize-lhes que é de todos. Dá esse tesouro ao teu

'orientação do Campeonato Es- mando Vieira formará dupla campeões universitários pela " .1' a'!lol.igo analfaheto, leva'lldo-o a um

tadual dé Atletismo: com Nelson Moreira. A Federa- Baia. No Estado do Rio e em',
um enrêrmo que pouera re- CUI'&O de alfabetização no Grupo

Coml'ssão Ex.ecutiva: Dr. ção Paulista esforça-,se pari Minas correm animados os cuperar a sande com " �. ;f�:ESCl}lar
São Jos�, na Escola Indus-

_ I
I de Florianópolis QU na Cate.

Dsmar Cunha, Ue. ceI. João mandar como seus rrepresen- preparativos para o certame, auxilio. ? MetropoliLana. '

/ <

, J
.

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

Sábado e

A abertura, do marcador coube

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇÕES, CONTRIBUI, AIND

.

QUE MODESTAMENTE, PARA A, CAMPANHA
PRó·CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

"
,I
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Cadastro Social do' «O Estado)) Federação. Espirita
.p� � DOUOoI di&tiIUoe leitores. o oWpte NftcUr • Cu tarinense

••_00. abaixo • l'eIIMt.-lo • Il� Reda(Io ........_ CONVITE
....10 Ultea, o BOUO IIG-.o Caclaltro ...... De ordem do irmão Presiden-

,> r.

te, são convidados todos' OE..� -

..:�, _ .

.

membros do. Conselho Delibe-
� ':"" l!!!!!!L Otril •••••••••••••• D. M-. ;.'•••••••••••• l rativo, representantes das so-

ciedades adêsas e demais con-.... • ii!' II •• � �......................... ••• frades á comparecerem, ou se
� Ca) "

,
fizerem representar -na sessão I.solene, comemorativa ao':DIA

"".rlilO ou ear,. __ � ....•....•...................•••...III! DE KARDEC, que se realizará '�"_.
ás 19,30 horas de sexta-feira, - _ .. '

� do Pal,(mie) _ ••••••• :•• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••
-

.. 3 de Outubro, na séde do Cen-
.....,.. , _ •• 0 ••••••••••• tro Espirita"Amor e Humani-

dade do Apóstolo", nesta Ca-
:tor4,) ••�", •••••••••••• IlI

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••• pítal.
:Actadecerfamoa, tamb'm,. potIIeu d. aotleIu .......... Fãorianópoliá, 23 de setem

,�Qtoa • outra, de _..._ GIl .. ,.IIOü .mI.... bro .de 1947.
.;.... _Thiago Vieira de Castro � ......

Secretárto, ___:_ �--:"_---_

OI. NEWTON D'AVILA
� - f'� UrInArIu -

Doa.tu doa mtejJt1noa l"6to •
__ - Hemorroldaa. 1rrâ.t.

to 4a coUte ameblíma.
J't:liptet'.Ilpta - lllfra' TerJneDIO,
Coniulta: Vitor lIeirele.. .28.

,�tE.d.· d.1l'l1'iamente.. U ll.ao .... ,

.i». fj tarde, das 16 hm. em diante
Bu1d: Vidial RamOll. te.

J'0lltI 1067

DR. A. SANTAELLA
(liJIItlomado _P.el.ll Faculdadfl Na
� d.e> Meulcina da Ull1verlldao
� Ú ln'aB1l). Médico por coaeue
:\'MIl M Serviço Nacional de DoU.
._' Mentais. Ex interno da san,ta
'I!IMtI! iH Misericórdia" iii HOllj)ltal
�L<co do Rio na CapItal "c.

dera!
�(JA IIl'I:DIC.� - DOJlll'i'í,lMJ

�RVOSAJI
- Colleu1tó1rio' Edlflcio .&.méÜII

NETO,
- _ lI"eUpe Schm1d:t. Co�tul

nu 16 b 18 horall - ('
�.: RUJa ..unro de C�

!iii.- Il. 18 - J'lorlanópoLil.
-

� POLYDORO S. TJfJAGO
� do Hospital de oartda4tt

de FlorlanópolLs,r) �nte da Maternidade

)\ \lli!lLIGI(IOA Ml!:DICA -- DI8TUJ1.

mos DA GESTACAO B DO

PARTO

........ <dos órgãos IntlirnOll. ..
peolalmante do cora.ção !�Q

-..uoas da tlrolde e demall

glllndulas Internas

91IIlIMEBAPIA - ELECII'IitOCAB

_aAII'U. - MEII'AlIOLI8MO
BASAL

'

.III8UlI1ta8 d11riamentil dlll IS la

18 horas

lIUIIIa«fl chamados II qUalflU�
1Il4IIa. blClUl!1vlI durante a noite.

J.IIIUIIULTOJ'UO: Rua vitor lIe_

leso 18. pone 7011.

àmaDaeu: A l' II n 1 da Trom·

powslú. 112. Pane 7M

DR. .!IARJO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório -- 'I'raiano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip� Schmidt n. 38

TeL 812

DR. ROLDÃO CONSONI
�PJ\GIA GlilRAL - ALTA V...
•"':aGIA _- 1I0L1Ii8TLU1 D.....
• • •• NKOBA8 -o PART08 ..

hi'slwio PeJa Faculdade de Xe8,
lI<UuUI. da Unt�erB1da.de ae �...

·ft'lll10. onde foi assistente por 'tA
_ _011 do Serviço Clrdr8'�CO 4.

Prof. .AUplo Correta Neto
�. do estômago e "tu "j
.... Intestinos delgado e groam,
tlX61de, rins, próstata. bule••

,'...... ovArlos e trompu. VI1'1co
Ml6, IIII1droeele. var'aea' II Ilerlli!:

. CONSID.,TAB:
_ • u IS horas, à Rua Jreiycl
lk.iamldt. 21 (altos da Cala Pa-

raíso) , Tel. 1.598.
�j!NClA: Rua Emave. J';!

DIor. 170; Tel. J( 7M

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

D�, BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAé -

lIO'IiLIB - AFEcçõES DA
pm..:m - RAIOS mFRA-VER
IIlIIL'HOS E ID.,TRAS-VIOLETAS
Oau.: B. FeliPe! 8chmtdt, .. -
['a. 9 àe 11 e dali 5 à,1I 7 hr•.
Relll: R. D. Jah'rie camara, 47

J'ONE 1648

BI. LINS NEVES
JoIol�st1a8 de senhora

OoJUrUlt6r1o - Rua Jol!.o Pinto a. ,
- Sobrado - Telefone 1.461

lteI1dfl!.c:la - Rua .Sete de Setembro
- (iEdd:flclo r. A. P. da Esti....)

Tfllefone M. 8M

... PAULO FONTES
Clfn100 e operador

Coaurult6rio: Rua Vitor. Melrelell, H
Telefone: 1.405

Co!uuItu t'I1lB 10 li 12 e du H bl;
P..-td.ancla: Rua Blumenau. 1I3

Tfllefon.: 1.&21

.. •• S. CAVALCANTI
� flxclusivamente de cr!an9U
•• Saldanha Marinho. II

Telefonfl JoI. 7S:I

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê'U.tleo IflLO LAUS

Hoje e amanhl ••ri .....referlll.
Dr..:....clonai. a eatraJt«eir.. - Sellleopáti.. - P.m

•&ri.. - "'rtilro••• lIon.I4Clta.
Gar.nt...... oata '.b8e"'.ela •• rfJceitdn. .,.uC4t.

CURSO DE

Quando &}guém. tal_ & ...
Iheiro da i1W1traQIID lHli.ma, oftIre_
lhe, em o.mt.vel ges\O, QJD cA.IIot do
excelente aperitivo EROT. Iam...
oe v. Si&, ele _tar, ao�
oe' • gentileza:EfTEE1m-
BEN o I1EU APERITIVO

I'I1EDlI.ET{J!

I
PESTE SUIN'A�

MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-IIe a dirigir automóveis
Amador e Profi'ssional

Teoeia e prática - conheciment.>o do motor.
Atendem·se chamados para reparai de urg�ncia,

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA G�L. OSÓRIO, 40.

lfrltUj��(,ll.
{/I'f PfJO/)(/{Q DA KI10T.fA./lflJ.'('OIt. e fE6UROI

. IT.dAí _.

•• t ..

DOENÇAS :NiEBV��A.b
C$. o. pro�r...o. 4a .lHiIelaa

.

••je, .. doenças nervosu, Qcallld'
Ireta.... ea tempo, 110 ••1. ...
feitamente remediáveia. O eana"�i,.
da•• , Irato d. iporiada, 116 11M..
,r.jatliear 08 iD.divfll.o. afeta... tI4
l'Wi enfermldatlec. O 8er.vlc. Na
d•••1 IItI f)OeJlf" m••tale tlillplk
I••• A.b1llatórl., ..se .t•••• sra.
Illltameate •• 1I0eai.. RIU"'.,," ,.
_••_, •• :a•• D a. ... t
'- 11 INraa. .....1' 0110 .

............................................. '"

"Quem extraviar ou inutHizar •

certüicado de alistamento papri
multa de 10 a 50 cruzeiros. outrOll
sim incorrerá em multa de 28 a I.
cruzeiros aq.liele que extraviar ••
Inutilizar o Certificado de BetIft..
...Ista".
(Ari. 121 tia LeI tio 8erT1co IIIJI.

lar).

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

É UMA.. ·DOENQt.
MUITO PERIGO&.
PARA A F.A.lÚLu..

E PARA ..l RAÇ..l·
-

.A.UXILIE Â. CO.l(·

.BATEL-A. OOlVlO

.............. ,; ' ..

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto,

quando souberem que cola
boraste pró·RestabeJecimeaa
to da Saude do Lázar••

t.

VACINAS
C R.I S T A L V IOf.. E. T A

DO 17

LABORA·TORIO '«H E,,�:.T A P E«
. . PEDID9S A

.

.>_,

Associação Pilulista' de Criadores _�:e Bovinos
. Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
I
DISTRIBUIDORES:

D I A L
"

Jaboticabal Estado de São Paúlo

DA TI LOGRA:FIA
Conespondenda
Comercial

DIREÇAO:
Am élia M. 'Pig.ozz

.
'-

�ET,ODO:
Modirnó ê Eficieata

(onfere
Dlp-loma

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

QUER VESTIR-SE COM CONfORTa 'E ElEGANelA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
RUA Felippe Schmidt 48

o NOV'O HORARIO DA
.

VARIG

DE PION E IR OS
A SERV!ÇO DE V.S. i

I

3as. - De FJ.ori-am.Ólpolis para Pürto Al,egr,e. D0colagem ás 1,2,30 bNt
,f'as. - De Flori-a:n:ólPa-lis para Ou'l.'i:t1ba '6 Sãío Paulo, DecoJlageq;

ás 13,00 hOI'as .

5as. - De Florj.a.uópolis para Porto Al,e�e. Deêolagem ás 10,20 �
6as. - De Flocianópolis para CuritiJba, São PaU/lo e Rio d@ Ja.neiro.

Deoolagem ás 10.40 hOIlas.
Sab. - De FlorianópoHs para Porto AIegre. Decola8'8m ás 12,30 II.!"S.]
2818. - De Flo'l"ilanólPolia pa.ra CUJI',itiba, São PauLo e Ri.o d'8 JMlie'�

Decolagerm áJS 10,40 bO'I'as.
PAlSSAGEIRo.S - OORRELO - CARGAS - VALORES - REEMBo.LM
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO. DE ENCOMENDAS - CARGAS PARAI.

EUROPA PELA K. L" M.
FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA fI) DD,

NOVEMBRO. - TELEF1o.NE: - t.32�
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Acima de Nerêu Ramos, para nós, .estãe os sagrados
Aquele preclaro conterrâneo, quanto mais se eleva, mais

- interesses. Combatê-lo, já agora, será obra des que ou

nu não amam a terra natal !

ínteresses de Santa Catariírcr_
defesa desses.assegura a

não são cataríneases
'- -----------

.

�"

�'..,.--'-,."w·,-·-----....���·lm111f[_::��CôííiêliiõiõÕiCiPiiíifôriif�ii
Roalizou-se domingo último, dia Nicolau Bado, JOtlO' V-alle, Leon�"<

28 do 'Pretérito, a convenção muni- do Joaquim dc Oliveéra, Elixeu:

cipa I do P.::i.D., L\n1 0:0\'U 'I'rento. i 'I'ridapablí, 'i\Hlitão Costa Filho"
o\_s 10.:1O horas, ícvo inicio o Paulino Plácido dc Souza, i:l Egidjc.

grandioso conclave, comparecendc Vollolini.

gtande número de I)C::lSOllS e

varias,:
- - -

representações ,do interior do rnu- Lzando da palavra ,.d�' �f'-Ptltado-l'f'.
,ni:eípio, bem, corno, ,a caravana pro-. presentes nessa convoneao, ,Raul
cedente da cidade do Brusque, 1'01'-1 &.::!luef€r, Protogenes Vieira e Cid!
'mada pelos seguintes senhorcs : Soàrês Ribas, bem eomo,,' Osvaklo.

Deputados, Dr. Antonio Nunes: Mello, profcri,r'ulm eutrrsíãstíeas=
Varetla, Dr. Cid �oal'{�.s Ribas, Dr.! orações, ressaltando o programa do
Raul :-iehaefel', Protogcnes Vieira e' Partido Social Democrát íco. e COll-'

VALDIMIR Vigand Persuhu, Osvaldo \1ello, 1'e-1 vid�'ntdo o POV(� Nova Tl�el�U.no :i ,re---
presentando o Diretét-io Municipal petir as anteriores vitor-ias 'eIOlto-
dé Plor ianópol ís, ,Antonio M8Degu-:-li

raís. Os discurso.s acima foram vi-·

ZZo, .\-dolfo Valendovosky, Rudi vamente aplaudidos.
Deiohrnam. João Zinck e outros. . O deputado Itaul Sohaefer, fina--

Presidindo a' sessão o Deputado: Iisou as suas palavras ,requeremJol
Nunes Varella, convidou para JazC<l'iq:ue se oonsígnasse em ata um voto'

. parte «lajnesa, os membros do Ui-I' de louvor e confiança ao Ch(�fe do'
O sr. �el�o .Ramos, preslden- relór io Municipal da locatidade, re- Exeeutdvo Estadual, Sr. Aà(whaio'

te do Dlr�t?l'lO Estadual do �. prosentantes do interior e os de-' Ramos da Silva.
S. Demcrátíco em St.a: Cat�n- putados, que compunham a cara-I Indentica moção foi ainda iljJl.'e-
na, recebeu de Curitíbanos o

vana, hem como, o representante sentada ,e aprovada orn favo!' do S1'.-
seguinte tel�g,raI:na: , do P.S.D, ele Ftcrianópolis. I C�IsQ Ramos, presidente em ex'er'ci--
- Os abaixo tírmados, mem- Abrindo a sessão n sr. Pr,esid,en-l1Ci'o ,da Comilisão Exe:cuf,lva do P.S.D•.

bras da familia Pedro Santos, t.r� ,c�vidou para secretário o sr.: (lo Estado. Y
diante dos boa.t�s espalhados João Vallf.l, Em seguiria o Sl'. Pl'e-I Ante.s de encenal' 8s,se memÜ'J"3:,.'eF
segundo os quals os mesmos s,i,ejf'll'te riea a palavra ao Sr. João conc.lm"e politico f.ez uso da palavra;
haviam aderido á 'candidatura VaHe 'qu'e proferiu 'bl'illhante im- o lid,cl' da Imaioria Nupes '\Ta-reHa,.
Aday'r Silveira de Souz�, co.n- pro:viso, r-equcwemio s'e JEwa'�se á que ,e.mpolgQu os assistent.es.
testam pelo presente taIS afIr- (Ieli'boraç>uL) fia Casa. uma moção de; A caravana, aml es' de l�e.tOI·nar h,.
lllações. Reafirmamos a V. S. a s;olidal'ie-dade e confiança do ]<�x.m{). ciua,de de Brmsque foi. rr;cepcianB
nossa irrestrita solidariedade e P,r8sild,e.nLe da Retpúblicaç Gene- ela.na resiíd;ên�,ia do 51'. Nj'co.lau Ba
bem assim ao sr. Salomão Car- rui EUI'ico Gaspar J)utt·;).. P,l'osse-', tio e no Ju'Venat,o das lrmansinbag,
neiro de Almeida. Cordiais sau- O'llinrdo sua ora{'ão varias vl�zes in- da Imaculada Conlcci\}ão, onde SEl"

dações (a a) Salustiano Ferrei- Lf'I'!'-Oil1lpida .pOl' vibl'antps aplau,,;os d.cn1orou em visita.
ra dos Santos, Olinda Dolle,rth

o orador a.prese,ntoL1 o nome Etlo Sr. "

Rozenda Ferreira dos Santos, Jo;-;c> ValrlllLi'll1 BOlrgorwvo,. vara ELETROCUTADO! J
Margarida Fel"reiTa dos Santos canrii'rlato ao ,cargo de pr'fll'pi'(o. Lamentável acidente oeorrel.t1

Horac�des Ferreira d?� .Santo�, A 'll'loOão l'equrrida pelo nobre ontem, nesta Capital, tendOo
Ocondmo Mendes, OlIllO POSCl- flra'dor, po�la em vol.aç:ão, foi a,pro- perdido a vida o jovem Rauli-
donio Matos, Hilda Ferreira vada, Ql1anto a ilí,licaçiio ,rio ,Dome no Vieira, operrário da Cia_ '.De
dos Santos, Vivald:no Teles de J03é Valentim Borgonoyo, para lefônica Catarinense.
Abreu, Paulino Feneira dos 'caneli-rlato á prefeito, nl-E'receu dos Estava ele em serviço daque-·
Santos, Eloy F"erreira dos San- :oenhores conv'encionais, lão elo- la empresa á R. Blumenau, áE.,
tos e El'nestina Ferreira dos qupnlte :Jc!amação que, bem dc- 10 horas ela manhã, quando.
Sa!ltos. m(}llIst.l'OU o alcerto desla .f's'collJa(jl por imprudência, agarrou-se ao
Fica assim desfeita mais Sf'gTliu-s'e com a pala\l'a o :-;nr. um�io da rede elétrica, mor-

uma, intriga dwqueles que, em Francisco Garitbaldi TolomeotLi rendo instantaneamente elfj�ás desesp,ero de causa, Querem se- qlH), Lall1lbúm proferiu e,h1Ij)()llgante trocutado.
mear a discordia no seio das /(Ji,seulI'so, imücanrelo (JS nomes dos Era ele filho do sr. HipQ'lítoás ho�!!:,"""p:..�.?!..��!..�u__.........W&_"""

wncLirJatos Ú Câlmara de Vl'reauo- VieÍ;ra, residente ,no Saco rJps,
.

N 4 bl
· 1',C'S. r e q<,ue ,r e n ofl o, outrossim Limões. F

assem él8 UIJl).::{, moção de wnfiança e 80- A sua morte causou
.

geral'

L
•

I'
• lidariuc!,wde, :i fig-ura illisigme e ,!tiO pezar no circulo de suas ami-o

egls ativa ('mt'ri,Lo condulor' de home,ns, o Wll.'. zades.
Em 11:058a crônica ontem publica- ]\,êro'U Ramos. Post'as �m yot.aç:ão, O corpo do inditoso moço foi'

da sôlJr,e os trabalhos -da Ass·embléia foj'3,rn '\;nanin�emcnLf\ apl'oyudas.

,
recolhido á Delegacia, ele Po-

Legislati\ a, IJouve um lapso do cro- O" carJ'did":1Los aprr,valdGos nessa licia, para o competente autop.. ..

ni�ta qrua,udo ,se referiu ao dis'Curso ocasião, são os s,eg'l),int.es: sia.
-do nobre rlerputarlo 'Saulo llilimos,

() sr. ,Sílrvio Moreira Filho aparentemente ,começa mal.._
os s,eus discursos: "Vos falo ... Vos falarei ... " Que f'l'tá el'l'a-,

'do 11Bm os 'w-Ipliistas neg.arão! :\fas - que os gNllmá:li()os nãO'
nos leiam - (.\ mais bonito e mai� convineent,l'! Pol,()-lJOS (> ia
lal'-vos-e-i, pOl' cprLos que "3dejam, soam m,eno,; ('!)n;;trl1tiv()�,
llW110;; pão-p':io-ql1ci,jo-q'ueijo, mais a]'dilo�aJ1]len(e man!losü&,

'e mais (J;f�,sconfiacla.lllentf� mineiros.

Quando ouvimus a Ilm .ga'l11c1ho ou a um cabüclo lajl)a,no 0"

"LI/(> (lm'llnto, tche I" 011 o ",/'e digo, índio!"', cono-sco fi'cam"

maiol'cf\ certezas' de não ();;'La,l'mo:s v'Plll'diodod em pro:Tncss:J;s de'

dOtlll [,I;' a:s.susta'do.
]\'0 C::liSO do canrliej,al.o altt;roso à, prefci,l.uI'.a lagnnens,e"

essas l'U-zões, ·qlle a filoso.{ia ailIlrpRl'U e Ill"(�t,e',j,e (\ a :filolog'ja lI:',e

pelf' e condem" m.ai,� e melhol' ,H) evidenc.iam.
,Po!i.licamenle () Sl', Sílvio Moreira Filho lemhra aqueles:

,afeic�ados a ,certo
-

eli'xiI' inócuo, qlle antes 'er,arm assim, delpoi&
ficaram assim1 a, hojf:', são assÍlm! Ê qne o futuro df'rro>Lado, 11'0'

primpiro pleito foi pessedista, no segundo trabalhisLa e agora'

é u:dea.l'ista. Para' cail]a eleiçüo um partido! Se 'ex,pl�ca, dê'ss,e

j,eito, a alergia do hõmem pela próc!ise ,e p'ela mesóc!isf'. Êle é-

<ela ênc.Jisle. ::\Taela de meler (I nome d'E'lPois ou no m,eio de outros�

Ü di�le derv,e vi.r 'na frente! Em sua faltnha ao lalJu.nistas, 'Bulire'
ol1tras necessidacte,s, falou em· calçar a Pa:ixão. Isso! Muit.o

bl�m! Ma,s para c,alçar a ij)aixão ude,nista ,não 1)I"e,cisa ,de ser p,re

feito. Calce-a desde já, an,t,es mesmo de deS'c.alçflI' a boLa. E,ssa.

paixão a,nda sol'La, tal qual os ventos que, de ,qllain�o em qu.an-
do. castigam a Calpital e a Laguna. Se o ,sr.,Morel'l'u caloa�l&
CCI� o's p'aJ'ah�lepílPe;dos <CIo bom-s'enso. aind-a que ba.Lido pela&
,urnas dâsse seI'enís,simo Pompílio Bento, mCil',eCe ser bent,G

também pelo grande serviço prestado ao seu noVo e aLuaI pa<r-" -:
tido.

,

Qucl-endo fazer angú,
I)iz do ·'Diéírio" o poeta,
,Que existe azar' de .iu·ubÍl,
Por sõbre a gente rorl�ta.

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

FIo'la�6pcll'\o 2 de Outubro de '947
----------------.--------

�:ntl'f1'mos logo em acôrdo..

Qu,) o I'Hão é r-ealistas.
Não lnOl'J'e cavalo gõrdo

-

.
, '

Para urubü udenista!

o que pretende a· 8. S. C.
o que pr�Lende a Ação Social Oatat inense, perguntaram muitos.

Responderemos nós : Jazer algo de util pelo levantamento mural e

material dos nec-essitados de nossa Capital. Não pretendemos pOI' certo,
..'t-,rminar com ,as diferenças d,e classes, seria utopia. É; des-ejo, tão so

menfe-; trabalhar com denodo e afinco para que o pobre, o nccossítado,
sejam menos pObJ"H, menos necessitados. Para tal, não bnstarú ape
nas, dar-lhe um agazalbo, urnn esmola. O agszalho, a esmola, o tempo
os destruu-á ,e o beneficiado voltará a que era antes ,P, virá mais urna
vez pedir 'auxilio. () que é preciso é reajustar- 05 que estão a margem
da sociedade. Dar-lhes oportunídade de trabalharem, de mostrarem
suas habilida-des, de vencerem, ele sentirem nã�) serem trastes inúteis
a sociedade que os mantem. Inoutir-Ihes confiança, amor ao traha
lho. Nã:o s,e quer d�er, porem, não se deva auxilia-los f'inanceíramen
tc. Em Coertos casos é mist-el'. E, f' a estes trabalho-s que s,e ()omrtrome
te a ASC. Entretanto, ,para ,La!, inrliilpenSftv,el faZ-Soe meios finanoeiros.
O Conselho reunido 's-egunrla-I t'il'U, ,estudou com dedieação e minúcia,
apl,'ovandD finalmente, o modo dp se obtJer est,es fundos. As prOjJoslq).'l'
''v'encedoras dl'ntro de pouco SOl"aO aplica:das. Cahe ag'ora, ao nobe.e p

valoroso povo d� nossa tmTa ,o Reli auxílio, mesmu pequ',eno (' modesto.
Sua p'equena parte, ,em f.rabalho 011 em dinheiro, leitor, ajuntada a

d,e outro e mais outr'Ü, .fará um tuçlo apl'cciavel. Allxililando a ASC, 05-

,tará você fazendo uma, cadiativa obra, humana e patriótica. bem co

co canLr.ilbuill1ldo para ,o maio!.' l(}van-t.a:mento do nível cult:lll'a,1 de nossa

(.i..'1.pi Lal, P,Oi6 qlle, ,estará oolaborando ria eonqu isLa para a sociedade
de elem�mLos que nada produz,em apenas vivem a sua custa.

Ag-ora que você sabe o qu,e pretende a, ASC. esperamos confiantes
;110 ij;eu auxílio.

N.lo nos queira, vare iroso,
Vel" de tanga, t�os nüs,
Que no caso é perigoso
Nos fazer 'de urnbüsl

Desfazendo
inlriqas

Caixa Econômica Federal
AVISO

A Administração da CaiÍxa Econômica Federal de Santa
Catarina avisa ao Público em geral que, a partir de 10 de
outubro p. vindouro, passará a funcionar com o seguinte
horário externo:

Carteira de; Depósit<ls: das 9,30 ás 12,00 e elas 14,00
17,00 horas.

,

Carteil'ns Ile peullôl'es: das 9,30 'ás 12,00 e das 14,00
17,00 horas.

(�al'teira de Hipoté('ns: das 14,00 ás 17,00 horas.
earteil'a d� (;onsigna�õe8: das 14,00 .ás 17,00 horas.
Venda de sêlos: das 9,30 ás 12,00 e das 14,00 ás 17,00 ho-

1'as. .

- Guarde as suas economias na Caixa Econômica - Os
seus depósitos-populares são impenhoráveis e garantidos pe
lo Govêrno Federal.

FRECHANDO • • •Desvio d'e material
bélico

dizendo que o mesmo, c1t)c!all'ara em

s'essõe,s a.n Lel'iones qu,e a suinocu 1-
tura ca:larinellSü não se a.cha,va
amea·e,ada ,peJ.Çl. pe.ste suína p.o:is s.

excia. pelo co.ntI�ário através dos
seUi; di;:0ursos s('mpr,e a'c-entuara
terem as antorida;des l'e:dermis e es

ta'Cluais cl)llll'olad(} o faco ,e adotado
providências rle defesa 'elos nossos

1'8>ba111'1Os. Os Lcleg-ra:mas. que solici
�a:va fosSClm tral1ismiti:tirlo ,tinham
apenas () i,nLuito de reforçar a,que- �

Ias meidklrus e dar-lhe maior ampli
tu'ele e ,não Ide criücar os pas�lOS já
olJjetivoUldos pelO' g-ovêrno.

o 85 tado de sande
da sra. Gaspar Dotra
Rio, 1 (A. N.) - Até a ma-

Recife, 1 (A. N.) - A re- nhã de hoje, segundo informa
portagem ouviu o secretário ções que obtivemos no Hospi
da Segurança, capitã,o Murilo tal Central da Aeronautica,
S-ouza, a ,propósito do de�vio de onde :se 'acha internada d. Car
material bélico do Exército, ve- meIa Dutra, o e.stado da espo
ri.ficado em Recife, que disse,: sa do .presidente da; República,
- "Houve, realmente, o des- nas últimas _horas da noite de

vio de 5.000 balas de calfbre 38, ontem, ins'pira:va cuidados e

de fabricação norte-americana. continuava estacionado.
O desvio não tem relação com

as àtividades
-

subver.sivas. Vi- �. --" - ..1"..1" _ -....

sava apenas fins peculllarlOs,
de vez que há absoluta falta de
balas de calibre 38 nesta, ca

pital. Os respons'áveis são três
militares" .

Queremos que todos fa�am
parte do qThI�dro social dos
componentes do "Colégio Bar
g'a-Verde". Por isso, o paga-,
mento da a�ão é feito em 9
prestações.

ARNOLDO SU�REZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 h.oras, �om hora

marcada, a car,go de abalizado pro
fissiona,l

1'1'11[111
�IIIRI[aIR GUILHErtME TAL.

•

COITRA' tasp., IQUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS '1
f

AFECCOES DO 1

COURO CABELUDO.

/

TÔNICO CAP(1.A.�

PO-!Í' EXCEL'ÉN'cr�'
"

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


