
o sr. Presidente da República assinou decreto concedendo ao sr.- tlerêu Ramos,
Vice-Presifente da República,. a condecoraç�o Cruz de Ben��erência,
•.,��••••••o. pelos relevante.s serviços presJados a Cruz' Vermelha prasllelra. '.8••••••••••

de Gandhi

I

o

As
'.

cinzas
CA\VPORE, (Indía) 12, (tU. P.) - Grande numero de homens,

mulheres e crianças dssmaíaram e muitas outras pessoas ficaram feri
das ontem quando uma grande multidão tentava ver a 'urna que encer

ra as cinzas de Gandhi. Milhar-es de soldados do exercito e da policia
tiveram grandes díf'iculdades em manter a ordem, enquanto o trem es

pecial 'que condusia as cinzas de Ganddi chegava á estação.

Grave crise em Costa Rica

Piauí

o lüI8 .ANTIGO DUlUO 011 SANTA. CA.TA.lUNA

,....rtetirt,o • D. Gere_tez SIllNEI NÓCETI - Diretor Dr. R URENS J)E ARRUDA lt.illOS
D1retor ••• aNlaeb Ao D.AllASCENO DA SILVA

San José, Costa Rica, 12 (U. P.)
I

Com efeito, os "ulatístas" e os

� A tensão de ânimos criada pela "calderonistas" assinaram um pac

aparente vitória eleitoral do candi- to de honra, em agosto do ano pas
dato da oposição, Otílio UIate, sô- sado, pelo qual o candidato que
bre sen adversário, Calderon Guar- viesse a ser eleito assumiria o con

dia, governista-comunista, está ten- trôle do Exército dentro de 24 ho

dendo para consequências gravissi- ras após a proclamação do resulta-

mas. i� do.
A declaração do candi�o Ulate Ulat mantém uma dianteira de

de que os comunistas e alguns mi- cerca de 9.000 votos sôbre o can

litares pretendem dar um "golpe didato do govêrno, o qual contou

de Estado", assim que o Tribunal com os votos dos comunistas.

Eleitoral proclamar a vitória de I A proclamação do resultado fi

seu Partido, veio tornar ainda maisl nal, pelo. Tribu�al Eleitoral, é es-

grave a crise. perada aInda hOJe.
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A posição do P.S.O. gaucho
P. ALiElGiftE" 1.2 (U. ,P.) - Falando á reportagem o general Paim Fi

lho, p�sidenLe da comissão executiva do PSD a respeito do posSl'vel
reinicio dos entendimentos entre o sr. Walter Jobim com a UDN, en

vista da nota oficial fornecida pelo secretario do interior disse "Tudo
{l"{Jue o PSD do Rio Grande do Sul pretende fazer estiá claramente ex

presso rro discurso que pronunciei por ocasião do banquete que vos foi
oferecido, logo apos 'á minha chegada 'do Rio. Só aquilo e absolutamente
nada mais está prroct,p�lldo o P,SD. Naquela ocasião tracei as normas

do pai-tido ". Couelutu : "Façam 9E udenistas SlHLS propostas, mas espe
rem' tamhém contra proposta''.

o'

Mais capitai� americanos' no-Brasil!
Nova York, 12 (U. P.) - O repr·,- tações de produtos norte-america'

Sentante no Rio dê Jaqeiro da Hen-' n'Os chegaram a 74 por cento do to

ry Schroeder Banking Corporation, tal em 1947, ao passo que as expo!·

eJu relatóri'O sôbre a situação dcs- taç{íes brasileiras, longe de auml!n

favorável no Brasil quando a cam-, tar cairam d,e 22 por cento nos pri
biais estrangeiras, sugere uma maior, meiros seis meses. O resultado foÍ

aplicação de capitais norte-amerl-} que as reservas em dólares do Bra
canos "como solução para o duplo I sil fóram-se reduzindo a passo' acp-

problema da instabilidade imterna-Ileradci, criand'o uma situaçãó dificH
cional e do desenvolvimento nacio-I para o país.

4s sessões do
Senado
Rio, 12 (U. r.) - O Senado ini

ciará hoje seus trabalhos suspen

sos desde o dia seis do corrente,
realizando mais tres ses�ões: Ho

je, sanado e segunda feira, voltan

do, a reunir-se somente a quinze
de marco vindouro.

NovamenteFranca e Inglaterra
Londres, 12' (U. P.) - Os r e- Rio, 12 (A. N.) - Publica um' nado reunir-se-a hoje, no gabinete

presentantes do governo trances e órgão carioca que o Ministro da I elo m,inistro, A?ro.alelo Costa, com

inglez reunir-se-ão em Paris na Justiça, falando ao deputado Soa- qual conferenoiará,

f 'd di res Filho, teria afir-mado não ha- Rio, 12 (A. N.) - Falando á re-
.D,!'�.xll!!a terça feira, a im e lS-

cutiI'e�\ ".f. possibilidades de uma Ver razões para "impeachment" portagem o sr. Soares Filho, advo-
, .

governador do Piauí estava gado do governador do Piauí disse:
cooperação �conomjca mais estrei- pOIS o ,1 C·

c, mprindo as disposições consí.i- A situação nesse Estado é igual ao
ta entre as colonraô de ambas essas .1 "',

,í.ucionais. primeiro dia. Ha apenas conversas
potencias. ...,.

____:..__----'.:.,.';:,..,,�____ Rio, 12 (A. N.) ,- Para exami- do P. R., para a pacificação. Se não

l' .

1 I
-

nar a situação do Piauí 'a bancada encontrarmos uma formula, vamos
tiS telo li eceu "1..",. I da UDN federal na Câmara e Se- para a luta Juridica.
Moscou, 12 (U. P.) - Sieger:EiS'! ,'.'---------

tein, o maior diretor e prboOclJ�letoal' P""a'" r"�O� '\ CO,'mbate,r O COmunism'O'cinematográfico que até ';::_�

IRússia conheceu, faleceu na noite

de terça-feira desta semana.

',REDt'?OE' HOSPiTA:,S
RJü, 12 (A. N.) - O Diretor de divisão da organização hospitalar

do ministerío da Educação, visitou as estancias hidro mineirais do Es-
-, tudo de Minas onde estudou as possim lrdades da construção de uma

rede de hospitais modelos, mediante o sistema de cooperação técnica e

financeira do govêrno federal, estadual e instituições particulares. Está
rlane'jada a localização dos novos hosprtais : .São Lourenço, .Caxarnhú é

Cambuquira. Em Poços de Caldas estão adiantandas as obras de um

hospital desse genero.

medo da guerra
LAKE SU,OH$S, 12 (F. P.) O medo da guerra é um sentimento

geral de insegurança quanto U'Ü i'Ll'tu'l'à do+rnuudo-fo
í

a impl'essão que
colheu nos países europeus quP visitou 'I'rygve Lif'. secretm-ío geral da
ONU, segundo declarou aqui a05 jornalistas. DÚse. Trygve- Lie ter oh
,servado indícios de mellhol'ia nas condições de vida na França, Holan
da, Bélgica e Tohecoslovaquia, mas em todos esses países ficou ressalta
do que o estilo de vida não poderia pregtedír a menos' que houvesse um

termo á escassas de dolares.

Washington, 'i�, �U. P.) � -
"1\ ação contra os comunistas, "uma

ameaca comunista -,-;;J'. Brasil hão é vez que êstes podem, por exemplo,
�aiol� do que nos' É&t�do� Unidos" .usar bases livres para suas oper=
- disse adolph Berle JÚnh}F_. ex- ções no �é�:;.J''';.

..'

secretário assistente do Depart;/,{ ....1?�e JÚJ1ior respondeu a essa

mento de Estado e antigo emhaixa- observação dizendo que uma base
dor no Brasil. dessa natureza seria muito útil aos

./

p�ssageiros

Revigoràmento
de tratado

Wash ington, 12 m, P.) - O Go

vêrno dos Estados Unidos notificon

à 'Uá1ia 'que deseja revigorar os iS

tratados e acordos bilaterais com

aqL1ele país abrigados pelo tratado

de paz. Os principais acor·dos se

r,eferem à arbitragem e navega

ção aérea, exLra(1ição e tráfego
postal.

Berle Júnior fêz suas declarações "vermelhos"" e acrescentou que 'Ião
perante a sub-Comissão da Comis- se sente i_mpressionad'O quanto ao

são de Atividades Anti-Americana.s comunismo �no México, pois acha
da Câmara dos Representantes, quey que os mexicanos já estão inocula
está procurando re'digir as futuras dos contra o mesmo, desde que fi
leis anti-comunistas nos Estados zeram sua própria revolução.
Unidos. Berle Júnior sugeriu, como meio

Respondendo a perguntas que lhe df' �QU.tro!a." � �unistasr ,1UJaSl,

foram dirigidas pelo sr. Robert E. medidas absolutamente legais, que
Stripling, encarregado do interro- �ão exigem qualquer nova legisla
gatório, o sr. Berle Júnior lançou ção, a saber:
aquela afirmativa, e acrescentou: - Revisão das leis contra a es-

- ",E bem verdade que há ali (na pionagem e a sabotagem para veri-,
Brasil) mais pobre�a, mais anaUa- ficar-se se as mesmas devem seI"

betismo e cond,ições sociais que dão mais rígidas.
mais terreno a essa espécie de dou- - Aplicação integral das leis
trina. Mas, além disso, não!" atuais que exigem o registro de to-

O sr. �trippling disse então qUI:) I dos os estrangeiros que representem
pouco adianta que o CongressQ dos qualquer autoridade estrangeira de'
Estados Unidos exerça qualquer qualquer natureza que esta seja.

Imperativos do momento
LAKE &UCElSS, 12 ·(C. P.) -.Q Conselho Geral dos judeus da Pa

latina "Vad Le,yj" informou o seg'uinte a prÜlPQsito duma comissã'O na Pa
lestina: "A a.ctministn�o em .T<erusalem est.á virLualmenLe em eslado
do desintegração. Os s'uprimenlos 13ara a õi':!:;de são insuficientes o ha
uma falLa 'cada vez mais pronunciada de ,alimentos e combustíveis cau
sada pela pavorosa insergurança da tragedia nas rod(\)vias que condu
z�m á -capital da ,Palestina.' A nomeaçãO para já dum ,governador para
J'erusalem e o estabelecimento de uma força poli.cial es'pecial sôibre o

que dispõem a res.olução da AssembMia Geral parecem os imperativos
do momento".

Trigo da Russia
Londres, 12' (U. P.) - Chegou

ontem' a Londres' o ,primeiro car

regamento de, trigo ,enviado, da

Rússia, mn confoI:midade com o

reoente acôrdo comercial anglo
soviético.Visitará a Antartica

Santiago, 12 (U. tP.) - G Presi'dente Gonzalez Videla, que se ,,-cha
em viagem para o sul, afim cI.e visitar o estreitÜl de Magal'hães, passaria
anj'es pelo território ohileno da Antartica; segundo anuncia extra-ofi
cialment.e o diário "La Hora".

Novas criticas
Berlim, 12 (U. P.) _: '() general

Pi'e.rre Keening', supremo coman

dante e governàdor militar da 7.0-

na francesa de ocupação na Aip·

manha, presidiu ontem 69° sessão
do Conselho de Controle Aliado em

Berlim. Os desacordos em torno de

pontos incuidos na ordelll do dia
foram assuntos de serias êriticas
do representan�e soviético, mare

chal Wasilly Sokolevsky.

Nai:'ionalizacão
,

LONDRES, 12 (U. P.) -- A emenda da oposição rejeitando o pro
jeto de leí britaniCOl para a na.cionalisação <la industria de g'az na Grã
Breta,nha, foi derrotada ontem á noite na Camara por 354 votos contra
179. É esta a selima medida de nacionalização adotada pelo gOlVêrno.
OUbras ind'usLrias que já foram na,cionalisadas sã,o: ,Cal'vão., eletricida
de, aviãio civil, ,trans.porte LerresLre, comunicações e banco da Ingla
terra.

de industrias

Abatidos' 2 turcos �:d�Oo Oriente. nal atrasado".

I
O relatório é assinad'O por Eric F.

Lamb, presidente do Comité Fi-
.

nanceiro da Câmara de Comércio 500 milF-OFfIA, 12 (U. P.) - Dois aviões "Spitfire" da fôrça aórea da 'rur- Lak,e Sucess, 12 (U. P.) - O no Rio de Janeiro. Embora se re-

quia foram albatidos pelos gu'ardas da fronteira na Bu],garia, quando' Conselho Social e Economieo da lacione com a posição desfavorável
fobrevoaram a pequena cidade de Sezow, situada nas proximi- ONU deu hoje os primeiros passos do Brasill em seu comércio com os

dades do lerriLório turco - segundo informa um comunicado bulgaí'o na criação duma comissão econo- Estados Unid'Os, o documento diz Rio, 12 (A. N.) - A Central do,
dado 'hoje á pU1bli,cidatde. Os dois a,viões foram advertidos por meio de mica para o Oriente Medio, desig- que a aplicação de capital pode ser Brasil bateu o recorde no .trans
foguetes pelos destacamenlos ,militares bulgaros que guardam, a fron- nando uma comissão "ael hoc" para considerada como solução de lon- porte de passilg,eiros nos dIaS de
{eira - diz o comunicado, acrescentando: "Como os aviões não alerrisa- estudar o assunto. Tal comissão se- go alcance, e sugere à Câm�r.a "un:a I crnaval.

Nos 3 d:as �: fol�a �a:-'vam nem retor,nüssem ao territorio turco, a artilharia bulgara abriu ria a'nal'oga, ,em 'linhas ger,ais, n politica construtiva e posItIva so- ::aram pelas torm(fue""s da "aJ r

fo,go, abatendO os aparelhos que tombaram no litoral do' mar Negro, comissão economica para a Euro-I bre o assunto".
. I "P.edro Segundo", 500 mi� pa�s:a-

<t 16 kilomeniros ao sul da Bulgaria. '

pa. Diz o relatório que as mlpü!- gell'OS.

.-
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Fazei hoje uma inacnçao
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ADVOGADO
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Desde CR$ 300,00 a CR$ . 500,00
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Predial
�';:

o maior e o mais acreditado clube de sorteios do Estado
Propr ietár.ios : I. MOl'eira & Cia.

Rua Visconde de Ouro Prelo 13 - Caixa Postal 5 - teI. - 1324
End. 'I'elg. - C:RETOMUTUO - Florianópolis - 'Santa Catarina.
Resultado do 90 sorteio do "PLANO B", realizado no dia 4 de fe-

vereiro de 1948: - CADERNETA N. 30.655

A EM'pREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus p6rtfMiores de titulos já integralisados ou sorteadoS'·

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmoS'··

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores es.clarecime?tos dirigir-se'''
ao escritor central de Florianópolis - Rua FelIpe SchImdt, (Edificio"
Amélia Neto).

:1

•

Penitenciaria. do Estado)'

De ordem 00 Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

mércio e produtores inter,essados que eSM Repartição aceita propostas'

para fornecimento de SORGO.

FIOlI'ianópo-!s. 18 de DeZlembre de 1947.

�j ....

IVO 06RTE
Sub-Diretor Ind. Int_

Horarlo das empre
sas rodoviarias

SEGUNJ>A-FEIRA
.

Expresso São oístõvão - Laguna
7 horas, .

16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 bo
'Expresso Beusquense - Brusque -

raso

'Expresso Brusquense - Nova Tl'ento

I- 16,30 horas.
Autô-Viação Catar.ínense - Joinvile

I
_ 6 horas.

Auto-Vtação Catartnense Curiti'ba
- 5 horas.
Rodoviária Su1-Brasil - PÔI'to Alegte I

- 3 horas. .

Rapido Sul-Brasileiro - Joinvlle -

, ás 5 e 14 horas.
TERÇA·FEIRA

Auto-Viação Catarinen.se - Pôrte Ale·
gre - 6 horas.

Auto-Víaçâo Catarinense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Vtação Catarlnense Joinvile

- 6 horas. \ -------------------------------------------------------------.----------------

Auto-Vlaçâo Catarínense TubaTão:
--.6 horas. i

.
.... 00:::�:>;;presso sae Cristóvão - Laguna

-I I C d
!li

: :���:as. Glória - Laguna '_ 772'1 Dr. LindôlFo A. G. re .ltO
Expresso Brusquense -- Brusque -.

16 horas: iAuto-Viação rtajaí - rtajaí - 15 ho- i

ra�ápido Sul Brasileiro - Jomvile _ às: �!1vogado ,e Contabilista
5 e 14 horas. I Conlltituição de aociedade•.

ltfs.Of QUARTA·FIllRA Planoll contabeitl .- Organizo-Auto-Viação Catarinense Curiti.ba
.

5S,ao - 5 horas.

I
gõe. - Parecerell 'e aerv\içoaAuto-vtação Catarinense - Jolnvile correJontoll."'w1mestrll 1',-t lI1> .r,.,

- 6 horas. Rua Gal. Bittencourt nO. 122
....r. avalae .. crt t . .,., I. Auto-Viação catarmense - Lagllna í

_ FlorianópoJi. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

bt.dol mediaat. C.Btr.*" .1 ���;rd�Er..Br::::::â_:·Jo::n� �I DQ� 17 hora. em diante.

1 .��ê�.i�.I��i.O�.,��.�,���a'���'���;�.: ..��l:,.,:;-��; ..�����: .

7 ��?::.sso São
, Aproximações ��)���'�9J.'�.,.S�.� . "--Al' �4''-':,ól:çoes ínteríoreso. .:��d�;, na::!I:.�iollllh, 16El�.f:aes�o Brusquense - Brusque .De·c.re'sce O prestigio I LJ:;:r ���ao�úls no valor �'ill mercador-ias no valor=

devol',idos. Auto-Viaç�.o Haja1 - Itajai - 15 110-

d O V I
� (N��' ,I de Cr$ 650,00 cada uma de Cr$ 2,50,00 cada um�'-la !Ureçio .não se relll1*<P�- ra�x,presso Brusquense _ Nova Trento, e .e ' a e��';�1 ".J, '

Caderneta n, 30.656 Caderneta 11. 30.654
nbiliza peles conceito. 1630 h I • ti t 27 998811lftid.o@ n08 arthroa

-

Rod'oviárf�·aS;.Il Brastl _ Pôeto Alegre Dublin, 11 (U .•�,) O
r

E
Caderneta n.- 2.8.000 Caderneta n. .

-M�lna.JIo. - 3 horas. 1) Vel 1J1·r . - sr. amon
'Caderneta n. 12.902 Caderneta n. 12.900- ..

QUINTA�
e. er� "

. . .- ..

t
Auto-Vlaçâo Catarinense POrto da Irlf)Jé·', <Ju.� e primeiro mnus ro

.Caderueta n. 1.294
Alegre - 6 horas. 1'YI(I!lá,1,,,nda há -16 anos, perdeu a

Caderneta n. 1.336Auto-Viação oatarmense Curitiba UI' --
•

t paT'_ 5 horas. -lj,alOna com que con ava o seu -
-

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

Auto-viação Catartnense - Join,vjl<" tido no Parlamento, porém se espera
O resultodo é dos 5 (cínco) primeiros prêmios da LOTElRIA FE�"·

-A�!���:�ãO Cataz-ínense ."tue Fi,,·�'�lque conserve o seu/cargo. Os resul-
DEtRAL, doa primeira extração realizada no dia 4 de f.evereiro de 1948 •.

- 6 horas. <l
. fie.- Tubarão, tados completos das eleições de

AVISO: -.o próximo sorteio do mês de feverei.ro realtzar-se-á ne-
_ A6u,t300,vhoriaçâaOs. catar�n

.. e,f'nrse _ Laauna ouarta-feíra mostrani que ,o seu par-
- '" "<: dia 3 de'março p. vindouro.Expresso São <;'':)e

;

tido obteve apenas 66 dos 147 luga-
.

7 horas.
_. 'r,.-istovão Laguna - Florianópolis, 5 de fev,ereiro de 194'8.

Emprêsa Glrlr res do novo Parlamento. A oposição
Visto: Dante C. Neiva, ,Inspetor Auxiliar dos Clubes de Sorteios.e 7 1/2 �dSe.Ol·ia - Laguna - 6 112 combinada, inclusive os partidosExP,J'" .-<iS. iProp:rietá.rios: J. M01'eÍ1'a & Cia.

- Lajes, - Laguna e Blumenau. 1ey.:;m. j��sso Brusqu-ense ._ Brusque - que desejam uma coligação, obte'\,c
0--------------------

.

A mo!a p�J.e..�eQ:ue.nas viagens_. dr.Â����·iaçâo Itajaí _ ltajal _ 15 h<>; '16' lugares.'t Os restami(s asSentos "Qúem extraviar ou muüi!zar ., Funcionário público ..-

O serviço in'C1al:)'l-eLl ....,).ta�. JGa fl·ras.
.

11 à" serão decidiC{os na próxima terça- certificado de alistamento psprt Lembra-te - descontand.o dê_li
. ".

. Rãpido Sul Brasileiro - Jomv e - s .

1" d'" d t jem torno das CIdades �.-�"J�J,0 5 e J4 horas. f.eira, nas'·iíüeições �e Ca'rlow e. '1.1- multa de 10 a 50 crllz�r08. outre.. centavos rnnos e .... eu venc-
Cartas do próprio punho, ,si pos- Empresa Sul Oeste Ltda -·Xapec6-ás

lyn, quê não puderam sei" realiza- sim incorreri em,multa de 2•• 118 mento, salário ou .remunera-
sivel acompanhando fotografia, para

- 6 horas.
SEXTA.FEIRA 'das 'esta semana. '., cruzeires aquele que e�traviar .. ção potlerás deixar para tua»

ex. Postal nO. 5 - Florianópolis. Rodoviária Sul Bra>si1 - Pôr'to A1egre O partido do gQvê'rno tinha 77 das Inutilizar o Certificado •• Reta... fwmi1ia, um peculio até Ctt,;. I'
- 3 horas. .' d Ih P I t 30 000 '0Au:to-Viação Catarinense Ouritiba 138 cadeiras .0 ve o ar amen 0., vista". • . ,o • -f.

;.;.,;,..;..;..;..""·.,;...,;:,----...

'"'!-I-
5 horas. O novo "Dail" (Parlamento) se (Art. 121 ti. lAi i4I> Se"iç� 11111. Inscreve-te na Associac..ã�,..Auto-Viação Cata<rinense Joinvlle

S-NRS -' ..
- 6 horas. reunirá a 18 de fevereiro, afim de &ar). Beneficente.

'.

'

• - ·.Auto-Viação Ca.tarlnense - La2'lma .eleger o primeiro ministro. Ta1] to

ASSINANTES
- E��e�s�.a�ão Ori€tovlio - Laguna -

os seus partidários como os adver-
" : _

y -r7 ����Viaçâo Itaja! _ Itaja! _ 15 h<>- sários consideram que De Valera '1 r.
Reclamem imediata- raso tem boas probabilidades de ser re(!- i

a � a ce
r

t ··alquer 1'rre E'='resso Brusquense Brusque
d tdi. imen e q""

-

16 ;.;'ras. leito, com ·os votos d.os epu a os
'

(jI
•

gularidade na entrega Rãpido Sul Bl'a.sileiro Joln-vile
indeepndentes e trabalhi�tas. Acrz- :

�
/ f·

de seus ;ornaes. àS:����as;:as·s����nse _ OurlUba ��ta�:�ô��� �:r:a�e�:q��:;a�n� g���: I
ATENDE DIA; NOITE "r

,. A-.ViSO' "a"'o�'irst'D'd�a'''D-'t-es às��dJ09 ���a�asiteirO Joinvile trôle do Parlamento, a fim de' po- Rua Felipe Schmidt 60 !
• � .D - 6 horas. der convocar novas eleições dentro

Entrada Rua Tenente Silveira. - Telefone 1511 !'

je!S���:;e!o��ec�d�s t��e ()de��= =:A�t1��iãO Catarlnense Tu:ba:;lio em breve.
..

.______ _ _

�,
fiado poderão obter os fundos ne- Expresso São Cristovão - Lagun.a O TESOURO
cessário's executando facil tareí'a 7 horas. Da instrução está ao alcanoo

t d l·h
. Expresso Brusquense - 9!>usque t d Dá t ro ao to,,,que bem ·ex,ecU' a .a • es p.roporcJ{)- 14 horas. de o os. esse 'esou <lU

nará ainda algum saldo' em di- Auto.Viaçã� Itaja! _ Itaja! - 13 ho- amigo analfabeto, levando-o a um

Dheiro. raso eur,S{) de alfaJJetização no Grupo
IIlJformações à I1ua Visconde de Ex]:)resso Brusquense - Nova Trento Escolar São José, na Escola Indus-

d
- 9:30 horas.

FI
.

Ó I' n·" Cate-Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e as Expresso Glória _ Laguna - 6 112 irial de. onan po IS ou Ic:>

14 áSI17. e 7 112 Iroms. dral Metropo.litana.

I

Consulte-aos sem compromisao

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44

Viação aérea",��a Aleüe'ao"� :ó�j�;f;��!�i��
'SEGUNDA·FEIRA

.

o RAPIDO à Rua João Pinto,
Varig - 10,40 hocae - N(Jfte. .

'i .

Panair _ 9,50 horas _ Norte. avia0 00& .au. ·raguelle. e amlgoll
Real S. A. - ás 16 horas - Norte. �ue mudou�.e' poro a me.ma rua,
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas, o.nexa à Tinturaria Guarany, on-

Rrol S, A. - 11,30 horoo - Sul. de e.pera a preferenda que' todo.
Panair - 9,50 bocas - N-orte.

aempre lhe di.pen.aram.TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
'Panair - 1�,()7 horas � Sul.
Cruzeiro cio Su'l 12.00 h<JiOaS

Norte.
QUARTA-FIDI'RA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas -

Norte.
Real S'. A. - ás 16 horas - Norte.

. Varig - 12,30 horas - Sul.
.

Real S. A, - 11,30 horas - Sul.
QUINI1A·F'ElRA

Panair - 12,17 hore8 - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas � Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas .

SEX'l'A-FEl!R:A
Varig - 11,40 horas - Norte.
ReaL S. A. -, és 16 horas - Norte.
R_l S, A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7� hs. - Norte.
Panair - 13m horas - SW.

SÃBA!D()
Cruzeiro do Sul - Norte _ 13,55 horas.
Varig - 12,34) horaS - 8DL
Panalr - 9,50 hol'all - Nort.e.

nourNOO
lP3!na1r - lS,Ul hO!'as - Sul.
Oruzelro do eu;) - 111," bs. - Sul.

Pereira

..........

Maquina de escrever
c ompra-se uma portatil. .

Tra ter nesta redação .

� . • •••••••••••••• 0 •••••

PlttCos.ANr:MICOS
TOMEM

, Iii eTYSllifl
"SILVEIRA"
-

Granel. T6n'••
••• o. 0 •••••••••••••••

Empregue bem o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde":

Plur-tan õpolts

Mutuo

'Caderneta n. 1.292
1.334Caderneta n,

Curso de Guarda-Livros em

Feito em 12 mezes. Escreva a C: Postal 3717 -

pedindo informações.
Seja tambem nosso agente, Estude nas boras vagas

e ganhe dinhe.iro.

$ua ca�a
S, Paulo,

. AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Continua O ESTADO fazen
.do distribuições de valiosos Ii
,vrOd, inclusive romances,mo
dernos, entre as pessoas 'que
,�onstam de seu' cadastro so

.oiel.

:ra.

Dr. Ribeiro Pontes, advogado.
Senhora Corália Alves Gevaerd.
Senhora Catita Livramento, ,,"'es-

_,põsa do sr. Heitor Livramento, fun
-cionário federal aposentado.

Senhora Perina Martins.

iCafé S. Christovão

MINISTERIO DA MARINHA

Edital

1 - De Ordem do Senhor Capi
.tão dos Portos dêsLe Estado faço
saber a quem interessar possa, que

se acham abertas nesta Repartição,
. da presente data a vinte e nove de

fever e i ro corrente, as inscrições
para OS exames a se realizarem de

_primeiro a quinze de março do

.corrcnte ano, para Cunfe1'eIlte ele

.Carça, Ílilestre ele Pequena Cabota
. qem, Primeiro e Sequruio Conduto?'

_.Maqu.iniÚa, Primeiro e Sequsuio
-Condsüor Moto?'ista, Contra Me««

t1'e, Pratico, Praticante ele Pratico,
_A1'l'ais, Pal1'ão de Pesca, Atalaia

,dor, Mestre Amador e Condutor
.Motorista Amador.

,

2 - Também. poderão se inscre

-ver nas Delegacias de São Fran-

•.cisco do Sul e Itajaí, e prestar o

-respectivo exame, com exceção pa

.ra os Confe1'ente de Carga e Mes

�tre de Peq1lena Cabotagem,
3 - Para melhor·es esclarecimen

tos sôbre o assunto em apreço, o�

:interessados deverão procurar a

"Capitania dos Portos e suas D81p

,gacias.
Capitania dos Postos do Estado

<"doe Santa Catarina, em Florianópo
ms, 9 de fevereiro de 1-948.
Nelson do Livramento Coutinho.
Escriturário di classe "G"

TINTURARIA �
Só a "CRUZEIRO"

dentes, 44
Tira-

Clube dos FUDcionarios P ublicos CiviS
de Santa Uatarina

AVISO ('.
.

Comunico aos Srs. associados que' ras - Newton D'Avila.
o Conselho Diretor deste Clube, re- Sexta-Feira - das 16 às 17 horas
solveu que às consultas aos médi- - Dr. Agripa de Faria.

.

cos sejam feitas no consultório de Sexta-Feira _ das 17 *5 18 horas
Clube, dentro dos horários seguiu- -t--: Dr. Saulo Ramos.
tes : Sábado - das 15 às 16 horas -

'DIAS HORAS MÉDICOS Dr. Paulo Fontes.

candário, em torno de apetitosos
espetos de churrasco.
Às 10 horas, desse 'dia, haverá con

centração dos ex-alunos e às 11 ho
ras será celebrada missa por alma
dos ex-ginasianos falecidos. Após o

churrasco será solenemente funda
da a Associação dos Antigos Alunos,
entidade que se está organizando em

toda a América Latina.
Em nossa redação se acha urna

lista de adesões a essa festa de cor

dialidade, que promete, como da

primeira vez. alcançar completo
êxito.

DE TQANSPOAHS A'ÉR'EOS LTOA

ARNOLDO SUA,REZ CUNEO
Clinica Odontoloeia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

.- ·RITZ
-ç,�I��.�"',;:·:R.Q.X'Y���:J'-;;'i;::';��;)�: ': ,t,; '. " :", -.'". � l

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
Boris Karloff - Ana Lee e EH

zabeth Russel - em;

ASILO SINISTRO

No Programa:
Ponta Porã - nacional.
Noticiário Universal - Jornal.

P:reços,:
Cr$ 4,00 e 3,00.

E DE VOSSO INmREHSE LER COM A.TiIDNçm ESTE AlNUNC'lO ! t

ro�qu(e?
As pessoas que ainda não

haiem preenchido o coupori Segunda-Feira - das 17 às 18 ho- Para chamados à domicílio, ex-

.q ue diariamente publicalnos ras - Dr. Newton D'Avila. cepto em casos urgentes, deverá o

.<poderão faze-lo agora, habi- Terça-Feira - das 16 às 17 ho- associado munir-se de um cartao

,.IUando-se, assim, a concorre- ras - Dr. Agripa Faria. expedido pela secretaria do Clube.
,A'am a tão interessante inicia- Terça-Feira - das 17 às 18 ho- O Dr. Saulo Ramos só atenderá a

, ..éiv« realizada sob o patroci- ras - Dr. Saulo Ramos. domicílio, em casos de moléstias de

.nio da LIVRARIA ROSA, à Quarta-Feira - das 17 às 18 ho- senhoras, quando estas estejam ím

Deodoro n. 33, nesta Capital. ras - Dr. Paulo Fontes. possibilitadas de comparecerem no

x x x I Quinta-Feira - das 17 às 18 ho- consultório do Clube
ANIVERSÁRIOS: _ _ __

_
-- _ _ _ .

FAZEM ANOS HOJE: I Churra8cada d ,.... I
Senhorita Marina Luiza Gonçal-

.

\ li
I''Ves! funcionária pública estadual. ! 8au dad �

Senhor .Oscar Pinto de Olive.ra,
\ ,j

., \
-víaiante comercial

A exemplo do que foi feito há
. I d

.

t
'

1
' .

Menino Afonso Veiga Filho, filho
OIS anos, era ugar, no prOXlmo •..... . . . . . " .

dia 22, na chácara do Ginásio Ca-.iI.o Dr. Afonso Veiga, Chefe da Sec. .

tarinense, uma cordial reunião ele.Fomento Agricola M. da Agricultu- ,

ex-alunos daquele acreditado edu-

1' ..odor o Haemi 19, rendo adqui
.rido do �nr Freder ico Veras
.;8 parte que o m-esrn 1 tinha na

..SOCiedade, de cl are que fica
.extint a a antiga frrrna VÉ RAS

& -HAEMiNG,
.Declara, mau, que 1:1 neva.

O""ulns p'erdl'dn�[firma TE JOORv HAEMING U" U�
-sómente ! e c .mh e ce comprornis \ Pelo 111'. Jaime Abr�ham co- pro
,SOS que forem por ela aSBU- prietário :la acreditada ALFAIA

rmidos desta data em desnte. TARIA ABRAHAM foi e�contrado
F 1 /2/948 um óculo doa grau, com aro de
polis. , d' d êb douro eIxo o por lia re um os

bolcãe. de ;lUa loja.' Esse objeto
.erá entrElQ'ue ao .eu dono fla

ealudida êasa comercial.
. -

.......... � ..

Vende�se
por preço de oca.ião urnc moenda
eletrica para c\lldo de cana. tcdo
equioamento moderno e novo.

D - ,e garantia Tratar ne.ta

R"dação.

INSPETORIA DE VEíCULOS
Edital

Leia e verá porque! Recorte-o e guarde, habilitando-se au OONCURSO

COBRAFITE
A Co,MlPANHIA 'SUL BRASIiLETRA DE BI:AÇÁ:O E TEiCELAGElM, -

".QOBiRAF1IT'E", - com sede em Curitiba, ao dar inicio ao amplo plano'
.de atividades e desenvolvimento, liniciar� a publicação, neste e em

outros JOlliNAI,S do Estado, de uma interessante série de publicações
referentes aos objetivos e atividades do futuro PAR'QUE lNDUIST'RlAiL
da Companhia.

E, para que essas publícações tenham um carater agradavel des

pertando o interesse do culto publico do Estado, vae instituir um GÜ';'-i
CURRO interno, GRA'i'UI'l10, entre os leitores que tiverem a cuidado

(: a paciencia de reunir essas publicações por número de ordem, . de

"corda com' as instruções. A regulamentação do CONCUlRSO e a lista dos

valiosos prémios será dada á pu blicidade nas próximas edições. Os

premias exederâo a qualquer expectativa atingindo valor superior a

Cr$ 200.000 destacando-se como PR;JjMErJ.RO premio, um luxuoso auto

móvel de reputada marca, modelo 191[8.

O CONCURISO COBRAFJT'E será um brinde á boa acolhida disperi
sada pelo grande publico,' podendo concorrei' qualquer pessoa, firma

comercial ou organização, não se fazendo necessário SC':' acionista da

Companhia. Todos os que seguirem as instruções podem concorrer. É

fácil e simples hahilitar-se. Não haverá qualquer despesa, porque o

OONCURSO é GRATUIT�O. Concorra, pois, co lecionandn os publicações,
exatamente, pelo NUMERO DE ÜlHDEM.

Todos os anuncios ou publicações" de propaganda das atividades

ria companhia, neste formato, levarão impresso um determinado nú

mero, que é o NUJ\ilEliJO DE 9-lliDE,M. e estará intercalado na matéria.

Corle cuidadosamente o anuncio. Colecione-o por NUMEnO 'DE OH

DEM, a partir de '1 (um). Os' recorte podem ser de qualquer jornal. O

essencial é que a coleção obedeça rigorosamente ao NUMEHiO DE OH

DE:vL A coleção completa desses numeras, reunidos e!D ordem de 1

(um) até o limite que for fixado, dará direito a GONCÜ'R;R!ER AO NO

TA'\TFJL E GRATUI'.DO OONCURSO COBIMF'IT!E:
Este anuncio será o - 1 - da seri e a ser colecionada .

'ramo, pois, Loda a atenção nas seguintes publicações, procurando
localizar o numero de ordem referido. Recorte-o e guarde-o na ordem

numérica porque esse simples passatempo poderá dar-lhe GRI'\T'UITA

r.fIDN'TE um valioso brinde, f'óra, completamente Ióra de sua expeclJva,

e, ,GRATUITO. E, tendo qualquer duvida corno concorrer, escreva á

Companhia, que lhe explicará como proceder.
Com esse pouco trabalho estará hahilitado ao interessante e GRA

TUITO concurso cle tão valiosos brindes, tornando-se, também um

AMiIGO SINaF.JRO.

No Programa:
Brasil atualidades _ nacional.
Metro Jornal - noticiário.

•

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
AMAR FOI MINHA RUlNA

(Technicolor)
com:

Gene TIERNEY

Cornel WILDE
Jeanne CRAIN

e Vicent PRICE.
No Programa:

1) - Jorra o Ferro na Cidade do

Aço � Nac. Imp. Filmes'.

2) - A Cançã'O do Sul - Short
Colorido.

-

3) - A Voz do Mundo - Atuali
dades.

Preços:
Cr$ 4,00 único - Geral 2,00.
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL

/

c O B R A F I-T E
COMIPANHA SUL BRAiSILEJIIRA DE FHAÇÁO E TEJU:F.JLAGEiM

Avenida Capanema n. 38 - Caixa Postal, 22i
CU'Rl'llI:BA - PlJ\JRANA

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

{ii ROIARY C. DE FLORlftNOPOLlS
Quinta-feira última mais uma honraram e, após considerações

vez reuniu-se o Rotary üiune de outras, realça a vida exuberante que
Florianópolis, nos salões do 81u·- o Rotary «,IUlbe tem sabdio viver
be 12 de Algô.slo, solb a Presidên- este·s últimos tempos.
cia cio dr. Arnold'O S. Gúneo e Se- A s-eguir, o Go'V'e'rnador do .Dis
cretaria do ProL Flávio l"errari. trito Rotário. 29, dr. JO&O Eduardo
Ap6s iIüci.ada a I'8uniã\), é in- Moritz, diz qu'o esteve semana

troduúdo no recinto, o novo rMu- passada em Curlitiba, uHimando
riano dr. Raul Caldas, Delegado os· preparati'Vos para a realização
Regional cio l'raibal1ho, que, após da 1 a. Confer.ência Distrita'l da
receber os distintivos roLário3 e unidade sob sua .iurisdição, a rea-

saudado com .caloros:l salva de !izar-se ·em MarC{I), naquela urbe.

palmas,
.

F',eit'a a saudação oficial -Refere, ainda, qu\� próximamento,
do 'Clube ao novo associado, o será f.eita a entrega da Carta
Presidente .determina se 1'<1(.';1 II Constituci<lnal, ao RG de Brusque,
aulo-apresentação, ou sej:t, a pela qual o mesmo é admitido na

apresentação de cada um dos lJl'e- comunidade rQ(.ária.
sentes em função das Í,·especl.ivas O sr. Osní Gama d'f�ça, em se-

profissões. guida, dc&eja mil felicidades ao

O �ecl'e['ário prücede então :) dr. Domingos Trimdade, ,cujo na

Leitura do Expediente da semana, LaJi.cio transcorrml há dias.
em segui'da ao que passa-se à de;- Dado o adiantado da hora o

ção' do novo Gonsel1ho DlreLor Presjdenle determilla se encerre a

para o exer-ci>CÍo rotário !!8-·i9. reunião, o que é feito com o arriar
conf,olrme 1'ôra anteriol'ment,e n- do Pavilhão Nacio'nal.
xado. j<�eita a. apuraçào OIbserva-se

.

o seguinte T·esuILado, como o de Para 08 pessoos de fino
maior votação: paladar Café Otto é
Presidente: Dr. A. 'l'olentino de

Carva�ho; Vice�Presid·ente: ar.
Norberto Rihl; 1° Secretário: . ::31'.
Wilson Alves Perptítuo; 2° Secre
Lário: Dr. DomiIl!güs Bez,erra da

Trindade; 'llesüull'eiro: Dr. üalvy
de �ousa Tavares; Diretor do' 1J1'o-
Lacaio: Dr. Ylmar de Almeida Medicação auxiliar nQ trotamento

Correia; Diretor Sem Pa,sta: Dr. da .ifllb

Arnoldo Suarez 'GÚ��eo. : I Parabens!
Faz-se OUVir, entao, o.'

sr. Nor7 M'ta felicidades pelo nascimen-
berlo Rihl, 'que i'ê a palestra do I

. lU s'I.. I
dia, intiu'lada ",R'esumo da vida de J

to de seu fIllul\ho •

Hotary". Mas, não esqueça, que o melhor
{) neü-roLariano dr. Raul Cal- presente para o seu "PIMPOLHO"

elas, com a palavra, algrwdece a es-
é uma caderneta do CRÉDITO

êôlha de seu nome e promete tu-

do f,az.er para cumprir as dire-tri- MUTUO PREDIAL.

zes sadias por que Rotary se nor- -..-------

teia. ,

O dr. Tolentino de Carvalho,
clei'Lo novo .Prasideinte dto Glu'be

agradece a distinçãO com (l'o'e '0

Censura; Impróprio para meno
De ordem do Sr. Inspetor Geral

res até 18 anos.
de Trânsito, levo ao conhecimento
de quem interessar possa que, jica
prorrogado por mais dez (10) dias,
contados desta data, b prazo para

emplacamento de veículos automo

tores, bem como bicicletas.
Os interessados devem providen- . ..........•

dar o licenciamento de seus veícll- ROXY - Hoje ás 7,30 horas

los dentro dêsse prazo, sob pena, de
A VERDADEIRA GLóRIA

findo êste, lhes serem aplicados as
Dramático. . . em toda a sua

penalidades previstas em lei. grandiosidade ...
. Censura até 14 ll-IlOS .

I. V. T. P., em Florianópolis, 12

de fevereiro d'e 1948.

João, de Deus Machado, Escritu-
rário.

COM BRDLHANTIIlA
li: OLEO PERFUnADO

"YOUNG"
PRODUTO DA p[RrUMAR�

RUDY-=8. PAULO

.em par.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
4Concurso de l

datilografo
; 1----""

Acham-�e abeités as jnscrições
';para o concurso de datilografo
IDe CI eàito Mútuo PredIal que
,será realiudo dia 25 do cor·

·rente.
03 interessados poderão to

�ro[:jr informações dllls 8 às 1'2/
,e das 14 às 17 horas na Rua
'Visconde de Ouro Preto n. J 3
·.�iariqmente.

Repre�entantes Exclusi\l'os
J. MARTINS & SILVA A Tinturaria Cruzeiro é a que

melhor me serve - Tiradentes,
44

16 I "Fechado para P�ntura e Reformas

Catarine Técnicas".
Rua João Pinto

F,orianópolis '_ Sta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 n K8TAf')O- Sexta-Ie.,. 13 de FevereBro de tl!l41
--------------_._---------_ .._....___,---------_.......... '

Quando alguem contemplar esta cena em qualquer região

....... - '- .
.,.

�

, _.-'

apOSTaR Standard Oil o afirma em conhecimento ,

..

..

brasileira, aposte no Futuro dos que ali vivem I Pois as estradas levam

um amanhã melhor para as cidades e os homens. a que .servem.

,.

. E você, cidadão, sempre que vir os semeadores de estacas 'empos

das quais seguirá, a' faixa pardacenta do asfalto - preste-

lhes o seu auxilio. Pois e um orgulho - e a

ELE'S raZEM
..

,

de causa - auxiliar os quel marcando

cciminho para as estrados, traçam o proprio rumo do Brasil!

Trabalhando

com ESSO,
BI'8Sil afora!

.1 t'

•• '

II

� Em todo o mundo,' tem
é o tipo de pavimentação mais

e conserva estradas, e para
(No mopo ao lado do ovo',

ficado provado que.ro asfalto
econômico para quem consfroi

os que transitam sobre" e/as·
o Plano Rodoviario Nacional).

STANDARD GIL COMPllNY or BRaZIL *

McCona

Choveu torreo:
eidmtote Celso Ramos e

Edith Gama Ramo's IA convenção
ds?o pa�o��A. N.) - 'o' 1'.S.D,
realizará no proxírno dia 22, sua

anunciada convenção. Na ocasião

será promovida a reestruturação
dos quadros partidarios os quais
serão ajustadas as novas círcuns

tancias politicas.

POLYPHENOL
João José. de Cupertino

Medeiros e
'

d. Eponina Medeiros
têm o prazer de participar à.
pelsoal de lua. relaçõel: til

contrato de casamento de auQ.

filha Maria Julio com o sr.

dr. Celso Ramoli Filho,

participam às pellioas
de suas relações que .eu

filho, Celso contratou co'

sarnento eom Q artà, Marie.
Julio Medeiro.,

Terror dos microbios, acha-se
à venda nesta praça.

Pedidos a. ]. MARTINS &;
SILVA. Rua ]Cilão Pinto', 16

Caixa Postal n, 332

Vendo um
Floria,nópoUa. 11-'2--948. PASTA DEN""ALCASA MISCELANEA diltri

..R.
ro Mafia.

buidora dOI �ádio. R. Ci A
ROBINSON Escritório Imobiliario A, L .

. _ ?!;����.��'�_ ����.__ -I
Atmerioda Sanches Bezerra da Trindade O

_

carnevai em ::f::�::��:;::�:�:�;d�d�i
MUito BO' ·Im�dos· AllSSfi DE 7: DIA S�o P�ulo -

Peça-o ao seu fornecedor.
a!!

A f T d L' S h .
Sao Paulo, 11 (A. N.) - Os Ies-

Corumbá 11' (A N) - (Js f'es-
emane e UIZ anc ea Bezerra da Tnndade- participa o . . §.::!\I!.':!I. DO centro

t
.

' "
- falecimento de sua aaudoaa mae, .ogra avó, s bisavó ALM E:RINDA tejos carnavalescos aqu i foram I lU! U' " 1I

ejos carnavalescos nesta capital .SAN?HEZ BEZERRA DA T�INDADE, o:or,rido no �io de Jane, iro,. e grandemente prejudicados p_elas \ PRECIS.A-SEdecorreram muito animados e rea- convído 'BUS parentes e amigos para aS.lshi'I3·-,:1 à nu..a de 7 d io chuvas que começaram a cair do- '

,
" .

Iisados num ambiente de completa que mando celebrar, por lIua alma, no dia 14 do corrente. às 7 ho�as. ,. "'0
•

_

'I
Tratar a rua T'irade o tes LO 5

na Igreja de Santo Antonio, mingo a noite e persistiram ate Telefc ae 1393.ordem, Fl .

ó 1 h
.

01'11:10 po ii. 11 de Fevereiro de 1948. oje, Conclue em outro local

o Desinfetante da atualidade
Recife, 11 (A. N.) - Cerca das

dezenove horas em diante caiu so

bre esta cidade pesada chuva, com

fortes relarnpagos e trovões, para
lisando quasi completamente os

folguedos carnavalescos nas ruas,

continuando as chuvas espassadas
com trovões pela madrugada.

Celso e Maria Iulie
confirmam Prédio para comercio

na Rua Conselheí-

I
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ilassacre de ÍDussdi- E/
'

ben
�,

.. t' I����o�bn2';��'iO�)qu'dO� mpregue· em seu capl a
mil lutadores muçulmanos foram AUferi,ndo OS lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores íruclatlvas Catarlnensea
mortos sexta-feira, na grande ha- 'I

talha de Cachemira. Acrescenton" Adq ti i ré:i acÕes ci a « C i T A I "

»
que outros dois mil foram feridos'

-
.

.' _.', 13
' ",

'" ....
ou mortos nas proximidades de Transportes A éreos 8. A'
Naoshera, a 50 milhas a noroeste
doe Jammu, capital da mesma pro
vincia. Um informante revelou
que cerca de 11.000 atacantes in
vestiram sôbre a cidade, armados
com armas automáticas pesadas.
Disse ainda .que não podia apre
eíar, no momento as perdas índia-

+ nas. Os atacantes. foram repelidos
à luz do dia, com pesadas perdas,
sendo capturado denso can tingen [R
de armamento .

.. . - .. '. . . .. . .

Parabens !
Muitas felicidades pelo nascimen

10 de seu filhinho!

Mas" não esqueça, que o melhor

presente para o seu

"PIMPOLHO"/é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL. '

- .. '

� I I

'Suspenso o Jornal
São Paulo, 11 (A. N.) � Os agen

tes da Delegacia de Ordem Politi
ea e Social estiveram na redação e'

..qI()ficinas do jornal comunista' "Ho
,je", para cientificar' seus responsa
veis de que o referido jornal'havia
.sido suspenso por 1? dias, a partir I

.daquele instante conforme portaria

.assínada pelo ministro da' Justi

,ça.
, O ato baseia-se principalmente
na alegação de que o citado jornal
vem fazendo "ameaças e propagan
-das de guerra": e cita dispositivos
constitucionais dando-o como in

curso no art. 4°. do decreto lei 431,
de maio de 1938, e como reinei
dsnte.

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

I Carga lenta para
BahrÃi

• Garage Deramb ert

.. \. . .. . .. .. .

,I

Aparelhos para Surdez
�ESTE AUDlOMErR1CO e DE·
MON iTRAÇÕE3 do. Aparelho!! fei
1:0& a' dom icrlfo ou à rua Gens�a!
Bitencourt. 67 Pess ê

as do interior
do Est'lC o queiram escrever para
Q endereço aoima·

'

•• _. * ........ ........ ........ .. .....

Máis um dos
padeiros

Salvador, 11 (A. ,N.) - Por con

ta própria os propr ietarios
-

de pa
darias elevaram o preço do quilo
de bólachas e biscoutas. Cada bola
eha está sendo vendida ao preço de
trinta centavos, o que está moti
vando gerais protestos.

Envfé &0 seu amigo .
d!stlil\l!l� {

um número da revista O VÁ
LE DO ITA.TAt, edIção dM!
eada a Florianópolis, 0 I!I,st'li�,'

estará contribuindo par.
maior difusão cultural

.lIe nossa tena
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ç' ..

Vai. reunir-se
São 'Paulo, 11 (A. N.) - Anun

cia-se para próximo dia 27, ma is
uma reunião do diretoria estadual
na UDN, presidindo os trabalhos o

professor Valdemar Ferreira.

Funcionários Públicos Esta'
duais e lUunincipais, do mais
gl'aduado ao mais modesto ser

:vidor pi1blico; inscrevei-vos na

AS:SOCjil�ão Beneficente e esta
reis pr('parando um peculio pa
!l'a vO:s",a famllia.

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CK$ 1.000.00., Chamados: I" 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje mE'smo. o Agente da "CITAL" em sua cidade e eJe lhe dOTá m'�lho,..e8 eocl�lrecimenta,s.

"

I
1

Evadido da ,Ilhá 'do Diabo
Rio, 11 (A. N.) - As autorída- roubar duas netas de' cinco f'ran

des judiciárias francesas, por- in> cos, que gastaram depois num pe- ..

termédio do Itamar-ati e da Embai- queno almoço. O réu na ocasião

xada da França, vem de pedir a, -estava com 18 anos de idade, a a

extradição de Felix Michel Gadon- justiça francesa o condenou a 12
'

fi, que se encontra hornisiado no anos de prisão com trabalhos for-
Brasil. ,

..
çados,

,

.t:.Aleg:::.6 pedido, quo eni ,1_91; :,(0);. : ."Em' lp32', DOl:é.m.�o -acusadoxoon- .c _"

encontr.ado no parque do Castelo dp 'seguiu evadir-se, da "Ilha do Dia.
Fontgaillard, comuna ele ,Sol'ugues bo ", homísfando-se noBrasü: e só
perto (1111': acam�amento de traba-

agora chegando ao conhecimento
lhadores. mdo-cl:meses empregador· daquela ',Justiça achar-se ele no
da F,'abríca Nacional de Polvora.!\l R' d J

.

f' did
• . .' i' 10. e, anet ro, ,01 po 1 a a sua

cadaver do operarro colonial Lei. • di
-

, eXLra Iça0.
Fran, recaindo as suspeitas desde

logo num grupo de tres jovens e
í Dis o pedido que de acôrdo com

uma moça, vistos momentos antes a lei francesa, a pena não está

do crime no parque. prescrita em virtude de -ter o pre-
Foi então .preso Felix Michel, 80 fugido quando a cumpria:

que fazia parte do grupo, 'Confes· O Supremo Tribunal Federal. fi

sande ele que matára {J trabalhar l'qúe!ll foi encaminhado o processo,
auxiliado pelos demais, para lhe julgará o caso depois das férias.
________________________ ..\ .......·'.-«d6'iI�

QUER '" VESTIR-SE, COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
PROCURE

alfaiataria
,

A

Mello
RUG Pelippe Schmídt 48'

Empreza de
-

navegaçao
�

I!�

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
'1.1aX;me re;)!dez e garantia para transporte de suas mercadoria"

,Agente .. em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

,

I:

mensais.

DomirJ9i)s Albérto Pereira
,

Navarro
,

,

Vidal Ramos Netto e

Maria Arruda. Ramos
Um o prazer 'de comunicar
ao. 'seus parente. e' pSIBoa.
de .ual I'elaçõe•• o contrca:o
de- 'calamento de' DUO filha
LIA, com o lenhor Domingol
Alberto Pereira Navarro.

pllrticipa à. pe..oa. de lual

relaçõel. o ',.éu contrato de
callamente com o

lenhorita
Lia Arruda Ramol

I
NAVARRO e

'noivos

Florian6pqUs, 5 da Fevereiro de 1948

·Costureita QUANDO TEUS FILHOS
te pergun!arem O qae i

liID !balo,' dize-lhes q.e ,
IUD enfêrmo que poderá r..

,caperar a nD.de cem ,. lo.
auíiio.

;Moça sabendo cortar ofere
ce seus eet v iços para cosru

rar nas residencias,
Cartas parâ Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Le ies, . . .. ..

.

.

..................... oo oooooooooo oooo ••
. Inscreve-te na Associaçã�

Beneiiciente (los Funcioná
'rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarrna,

Trê.s cruzejres mensaes c-,

dez centavos diários e estarás
preparando 11m peculio para
tua iamilia.

QUEIXAS E RECLAM.AÇÕl'.:s
PREZADO I,EITOR:� Se o que l1Ie

tmerelllaa e, reaímenre, ums pro'9'ideneia
",ta endireitar o Que eotiyer errade OD

�,�'� que al'!t1"'" fruta nio ee repita: II

NJi.O " e.cAuda!o· que a ena reclamaelln
�&! q"eb:1I poderá vIr a CllUAr, eIl,:aaJ..
..in_ 6 SECÇAO RECI,AMAÇOU.
6.� O ESTADO, que O cuo 1Ie1'6 lenda
•ema d�mo"" 110 conhecimento de q/lU!!
cI� dircito. rccebendc ... •. ums bd'or_·

tJl.o do re'u!t.do, embora em "lguDe III·

sita i'1ic .'q:un puhli\:lli.dcl "em. fiI _ filtWt..

"jiIiÇU 1R1ela ii �o'rid4Iud� �&;..

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

Queremos que todo.s façam
parte do qU!adro social dos
componentes do "Colég'io Bar
ga-Verde". Por isso,' o paga
'mento da aeão ,é feito em ;
prrestações.

�
.. .. .. oo oo lo

A GRANDESA DO BRASfL
D8/l}ende da instrução de seus fi:-,

lhos. Fazei com que todas as pes
&oas amalfabe<Las frequentem um

curso noturno e <Ler,eis cemtribuido
para o progresso do Brasil. Ese,olll
industrial ou Loja Maçonica,

O Crédito Mutuo Predial, oferec�
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

- \
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o I$STAOO- Sexta-felr. 13 da fevereiro de "'48

Está marcada para o próximo dia
22 a primeira eliminatória de remo

para a escalação da guarnição que
representará a F. C. D. no campeo
nato nacional de 7 de março, a rea

.Iizar-se no Rio de Janeiro, confor
me há tempos vem sendo divulgado.

Segundo temos observado, U..-1

clube apenas, desta capital, se 'está
preparando para concorrer áquela
eliminatória: o Martinelli.
Os outros dois, parece não toma

ram conhecimento das medidas
adotadas pela entidade estadual,
pois até 'hoje ninguem viu um con

junto seu cruzando as águas das
baias. A não ser que se estejam pre
parando secretamente. Oxalá ...

E de se' lamentar fundamente o

descaso com que está sendo tratada
o remo entre nós. Apesar de todos

! os esforços �ue, .�e .q.ã,o fei,to para
o seu levantamento, tudo faz crer

que o remo floríanopolítano sofre
de mal incurável.
Não há mais- interesse pela sua

sorte. Nem mesmo um campeona
to brasileiro consegue reanimar re
madores e dirigentes das nossas

agremiações náuticas.

Enquanto a entidade estadual vêm,
procurando por todos os meios rea

cender a chama do entusiasmo que
dominava o remo vários anos atrás,
o que se vê da parte de outras I'�-

americano de basquetebol. ! BOLA". tidades, com responsabilidades na

Não bastasse essas qualidades Serão limitadas as entradas vida do remo 'ilhéu, é justamente o

extraordinárias para abrilhantar a Podemos informam ao publico I contrário. isto é, completo indife-

surpreendente equipe do Botafogo, I
que a F. A. C., limitará o numera r-entismov E lamentável!

poderíamos cit�r, ainda, �ue deles I de entradas que. será de cêrca de II A custa de muitos esforços e 'não
fazem parte dOIS grandes JOgadOreSI' o local ser relativamente pequeno. pequena despesa, o Departamento
norte-americanos: Micker e Ralph, Assim, é aconselhavel aos fans do

I
ele Remo da F. C. D. realizou a ,1S

que segundo a critica, nas partidas basquetebol e do Botafogo que tra-: de novembro uma regata notável
em que intervem, "ESCONDEM' A tem, desde já de adquirir as suas pela sua concorrência, animação e

entradas, pois, certamente, no últi-! equilibrio de forças como não se via

SEIA" R[RlIIBOO onMluGO O' 1.- CR,MPEOilllJO' mo dia, não encontrarão mais bi- há bastante tempo. Tudo correu ás

H ln I BoI U.' N .1" lhetes. I mil maravilhas, sem protestos ou des
Os preços a serem cobrados são contentamentos. Os prêmios foram

CIJOOlllO DE ATlEJIl'ljlTl FflJJ.lNI'IO únicos: entregues no mesmo dia e até me-

J.I U n, JI, ' � .,.U .," 111 Gerais: Cr$ 10,00 dalhas de ouro foram pagas, coisa

A Federação Atlética Catarinen-. PRIMEIRO CAMPEONATO FLO- de formatura de todas as equipes e Cadeiras: Cr$ 20,00 de assombrar, nos .dias que correm.

se, que é a única entidade do sul do RIANOPOLITANO DE ATLETISMO hasteamento da Bandeira Nacional, Senhoras, senhoritas e menorl'�i Pois bem! Não é qu� se pretende
Brasil que organiza com, antece- FEMININO que será efetuado com terão inicio ás 7,45 horas da manhã. pagarão os preços comuns, dada a culpar o D. R. pelo desmteresse oue

dência o seu calendário esportivo, o concurso de tres grandes clubes Além das provas femininas serãol falta de lugares. I reina nos clubes? Como se o D. R.

se ora-ulha de, sempre, tê-lo cum- de nossa capital: Barriga Verde, o li d: '1' Barriga Verde e Lira. 'os seguintes tivesse poderes para se imiscuir na.
�

,
rea iza as cinco provas mascu luas

, .

I
. ,...'

prído á risca. Assim é que para o

I pioneiro,
Lira Tenis e Figueirense. de extraordinária sensação: 100, 200 adversanos VIda daqueles. So ignorancia �u ma

próximo domingo está marcado o As provas que serão precedidas 4 x 100, 4 x 460 e 1.500 metros. A segunda partida do Botafogr:' I fé podem levar àquela ,c'Onclusao.
-----,

'

N t
'-

tI' no dia 27 será contra, a forte eqm-, A função do D. R. e coordenar e

R_essas provas omarao par e aem'
- . .

egte�"00 a deleqafl80 da f, 11 M (1 I' dos clubes mencionados o Clube pe do Barriga Verde, campea do
I dirigir aS', atividades náuticas �l1e, Ii't V . .• ti.. • lt. I. 'AtI 'tO C t

. ano passado. I por ventura a F. C. D. levar a efeito,
A' t r d F d ó' t ' P "V 1

. e 100 a armense., ,.,. f lub
_

equipe lrepresen a

lvaS a ef, c- vas que uspu aram. rova e el-
As marcas catarínenses de atlé- O terceiro e último ]og? sera � te- 'I

Nada tem a ver com os c
. es\, seraçao de Ve a e-Motor de anta '�;J- ros do Brasil" :__ Entre catarinen-

. '.. _..

1 tuado contra o team do LIra Tenis, têm vida autonoma com dlret'Onas:
.

S 'B'l . tismo feminino sao, Ja, exce entes, '. _. .

'
.

'tarma na emana rasi eira de ses, ganchos, mineiros, cariocas e
d t t t

I Podemos informar que todas as constituídas e estatutos registados,
V I P t AI 1· o esperan o-se, en re an o, novos re-' .

I
. . ,e a em 01' o egre, regressou pau ístas - 2 lugar. '

d 'I equipes serão reforçadas, afim de, Se estes não querem par-ticipar uas

sesunda-feíra á noite, sendo rer.c· Prova "Intereidades" - Entre corO
es.

t f
..

d tlé enfrentarem' condignamente a eWli-11 atividades oficiais ou não tomam a

bíd d d di
.

h campeona o emmino e a c-
, . -

I
' I a por gran e numero e ire- catar inenses, gauc 'os, mineiros, ca-

. .

li d tadi pe super-campeã carioca, a me- iniciativa das competições, c ar-o
-;o. tismo sera rea iza o no es amo ...tores e associados das agremiações riocas 81 paulistas - 40 lugar. lhor do Brasil. está que nenhuma re,sponsablhdarle

I
"CeI. Nilo Chaves", do 14 B. C., gen-de vela da Capital. Prova "Amizade" - Entre catari- pode ser atribuida a um orgão me-
tilmente cedido pelo seu Coman-

�oram as seguintes as' COI?CaçÕeSj nenses e gauchos - Venceram os EXCURSÃO AO EQUADOR ramente técnico, a quem incumbe
obtidas pelos nossos nas tres pro- gauchos, dante.

Rio, 12 (A. N.) __: A diretoria do apenas a preparação e realização
A rrIanbs. G(' ::'''min!1'o. será Dois,

América F. C. resolveu que a parti" das competições oficiais ou patrocide grande sensação para m, arpvr-

tístas 'de Florianópolis que, certa- da da delegação que vai realizar nadas pela F. C. D.

E urna temporada no Equadoe e Co- Mas aguardemos a regata oficial
mente acorrerão em massa a� s-

dois pontos, enquanto o seu valoro-
lombia, será no próximo dia 16, de abril para sabermos das inten-

so antagonista manteve-se na lide- tádio do Estreito, como das vezes
-

d responsáveis pelo remo e
Por via aérea. çoes os ,

rança juntamente com o Barriga a_n_t_e_r_io_r_e_s_. �__-:::_-:�:---::::_---_:_:_ para vermos se este sobrevivera,

ve��:: considerando-se a grande; 0- T'orneio Municioal de Volei e BasquetebOl :�e:��r::á":�����v����t�a�:a �
tência do seu "five", o Ubiratan tem O vitorioso certame noturno de ror<hts---coisas que a capital ii.
esperanças de se sagrar campeão.. voleibol e basquetebol: organizado, ,A seguir os "fives" do Ubiratan

teve ...

pela operosa Federação Atlética Ca- e do Doze efetuarão o jogo pr inci

tarinense, deverá prosseguir hoje, pal da rodada, que naturalmente se-

com inicio ás 19,30 horas, tendo por rá bem, disputado, dado o elluilibrío PASTA DENTAL
local a quadra do Lira Tenis Clube. de forças. O Ubiratan procurará tri- ROBINSON
Dando inicio á noitada esportiva, unfar.j afim de conseguir a reabfli-

.............•..•.•..•.•..••
lutarão as equipes de voleibol Ie- tação da péssima impressão que _I -

minino do Ubiratan e do Lira, pro- causou na peleja anterior quando Nova m1SSaO
metendo tal embate oferecer mo- foi derrotado pela valorosa equipei Rio, 12 (A. N.) - Noticia-se que

mentos de in.discritivel entusiasmo. do Lira. , vai ser dada nQva missão ao. fB3,j_or
Vitorino Correia, juntQ_.-ao govêr
no do Piauí, no sentido de 1';0111-

cionar a crise do Estado. tendo o

major ontem confer,enciado com o

presidente Dutra.

Amanhã,
centro da série de
campeão da Capital

ta do

na cidade de -Blume-nau,· será realizad-o- o primeiro
-

en

melhor de quatro pontos, entre Paula
el Palmeiras, campeão da L. B, D., em dispu
Campeonato Estadual de Futeból.

Ramos,

Na tarde de amanhã,
disputarão

e Figueirense
de três»,

campo da Fil C, D-., Avaí
partida

I da .sérte «melhor
110

a primeira

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
/

Sensacional 'iemporada do Botafogo em nossa Capital
o super canlpeão .carioca de basquetebol e'xtreará dia 25 frente
80/ Ubiratan. -Valores botafoguenses.\ - Serão limitadas· as e·glradas

A equipe super-campeã carioca
de basquetebol deverá extrear nestã

capital 110 dia 25 do corrente.

Enfrentará o tetra-campeão de
basquetebol do Rio de Janeiro, no

dia de sua extrea em campos cata
rinenses a famosa equipe do UBI
RATAN, reforçada dos melhores jo
gadores florianopolitanos.

Valores botafoguenses
A equipe do Botafogo de Futebol

e Regatas que jogará nesta capital
a, partir do dia 25 possui em seu bo

jo nada menos de três jogadores da

senelação brasileira que disputou o,

último campeonato sul-americano.
Guilherme, além de tudo isso, foi

considerado o maior jogador sul

nosrro GIi'STO DO UBIRATAN
o Ubiratan Esporte Clube, indis

cutivelmente uma das maiores gló
rias de Santa Catarina, num gesto
merecedor de aplausos, decidiu le
var em consideração a derrota que
sofreu sexta-feira última na peleja
de basquetebol frente "ao Lira Tenis
Clube por 18 x 16, reconhecendo o

equivoco da mesa controladora, em
cuja súmula apontava o empate de
16 x 16.
Como já aludimos em nosso co

mentário anterior, a vitória perten
ceu realmente ao Lira, tendo a

.nesa deixado passar despercebídot,
dois pontos do clube da colina.

-Além disso o Lira cumpriu me

lhor "performance", bem merecen

do o triunfo, enquanto os coman

dados por Vádico estiveram num

dia negro,jogando, quasi todos mui

to aquem das suas reais possibili
dades.
Dando ciência ao Conselho Téc

nico da F. A. C. sôbre o lapso havi
do na súmula, o clube de Rubens

'Lange nada mais fez do que colp
car-se ao lado da razão, evitando,
destarte um caso que naturalmente

- iria pr:judicar a marcha do Tor

neio Municipal.
Assim sendo, o Ubiratan, -perdl.m

MANDICO FOI CONTRATADO
PELO PAULA RAMOS

Mandico, o magnifico centro-ata
cante do Paula Ramos, que no últi
mo certame citadino foi o artilhei
ro n. I, ao 'que nos informaram, as

sinou ante-ontem, contrato com .o

clube de Irajá Gomide, como pro
fissional pelo espaço de dois anos.

PASTA DENTAL Clt ,.,

ROBINSON Om.p O, , 'Mil desquites...,.., ....-.....- ....._M .�............--..-..-- ----....- 'Y

C 12 (U P) - Os circulüs

Hospital de' Caridade ofic��i:c��clin�r�m' fazer declara- Rio, 12 (A.. N.)
- � pI:ocuradol'

.-
<

• '. A'
'

-' � d' fo- g,eral da JustIça do Dlstnto Fede-
FOI a segUInte a asslstencla dos çoes acerca dos rumore" e que

.
'

,

.'
.

b d duar- raI entregou s,eu relatórIO ao liI-
indigentes internados no HOSplÍ<ll ram detIdos dOIS mem ros a" '\' .

. .
.

d,e Caridade durante o mês de .ia-' da pessoal do ministro do Interio", nistro da justIça. V:rIf�ca-,se pell)

neiro -do corrente ano: 'comandante Mário Vargas, por es- mesmo. �ue foram dls_tnbUldas na

Aplicações de Raios X, 178; On- tarem implicados no "complot" que i var� cIvIl 1.000 desqmtes, 30 anu

das curtas, 91; Infra vermelho, 18; visava a eliminação do mesmo, que lações de casamento, 2.778 pro

Ultra violeta, 23; Diatermià, 14; For- também pertence à Junta Revol'l- cessas instaurados pelos juizo 'de

mulas aviadas, 2.068; Curativos, cionária. Vargas foi um dos prin- menores, e 1.563 internações d"

1.716; Injeções, 2.545; Exames no cipais elementos da revolução de 18 menores em vários estabelf\cimen-

laboratório, 106; Operações, 68. de outubro de. \945. I tos. I

Erro de
til _

ViSaO

........... ... ....... .......... f' .......

.....................................
0 .

Cnnven�ão dn P. R.
São Paulo, 12 (A. N.) - Reali

zar-se-á Ji.a próxima semana um'l

reunião da comissão da diretori<t
do P. R., quando então será marca

da a data da convenção ,estadual

que traçará os destinos do parti-.
do.
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Cadastro "SDcial do ('O Estado)) :•••••�••�•••�••••••••••••••••••••••:

��������ll ere ito' nton Predial i
............................ o ••••••••••_... ••••••••• •••• •••••• ! A tradição de seriedade em Clube de Sorteios. de m9rca�orias agora coen :

• novos planos adaptados á legislação em vigor
,.-..., ,(,,) _ ••••• iii o ••••••••••••••••••••••• ".... ••••• ••••• • ••••••••• • ., .•

• •'II ',I9l10 ou Car,. � ••

0,,_. DI-s"rl-�ue 20 %

em" premíos •I � .., Pai (mie) _ " •••••••••••• " ••••••••••• .,. 1IJI!'" • D
A

, • w

�:.::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::�:::::::::::::: i Atualmente I de Cr$ 5:000,00, 5 de. Cr$ 650,00. e :
a.ra.decerWnoa, também, ...� .. IlOtlclu de.......... • J:"; de "r$ 250 OOr :

" •
_...toa • OGtru. .. ,...... GIl .. ....-ou amip. .." iJ U " ", •

• ,0
• o valor j�s/ o ren o; aurn enta de acordo CCUll •
• o crescimentc da arrecadação' ,�
'. '

.

. ..

••••••••••••••••••••••••••••••0••••••

·t

, ,
..-

DR. MARIO WENDHAUSBN
'Clfnica médica de adultoe

e crianças
C0Il8ult6rio - Trajano, 29

Telef. M, 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Feli� Schmidt n. 38

Tel. 812

DI.A. SANTAELLA
�ado Jlt!la Faculdade Na-

fE
de Meúlclna da UIlliYe1'llld&
Bra811). Médico por concur·
lIerviço NlIllionaI da Doa

�_ 'lIIeta1s. Ex Interno dia San,tI!I
.. de IIlIerlcórtUa"e Ho.pttaJ
� do Rio 'tia capital ....

• deral
. tlllllllCA 'IUDIÇA - BO.mfÇ..u., nrR\í�
,_ eauuItóIrlo: EdWc10 �

NETO
- 'BU l'eMpe Schmidt. CoJ1sultul

Da 16 i. 18. bQ.ru -

Resideneia :/
Largo Benjami� Con•.tant n.6

,:-, POLYDORO S. THIAGO
� do Hosp1tal de OarldaCloO

. dê Florianópolis
- &ànent.!! da Matern1dade

. ,�A MWICA, "'-, .. ' DIS'I'tl':II,. "...�
mo. DA GESTAÇAO B DO

J;>ARTQ
,.tu �08 orgãos 1n�rn�. _

PII01almente do' coraçlio
�gaJ da tlro�de e deml1.l.»,.

',' ·lJ}&ndulas ,1nternas .,

;�IA - ELECTIitOCA/II.o
moeRAJI'U. - ME'l1AJiOLISMO

BASAL

,1IIIIiIUrill'" 41Ariamente daa 1.,5' Ib

18 horas

...... cmamados .. QualEju�
,li.... InclWl1,." durante 8 noite.

,!WltIm1JLTOmO: Rua V1tor Melr.

lea, 18. pone 7021.

;:��: ATenieia Trom'

.. powsk1. 52. Pone '1111
---�---

'

I
I

1St :tAVA5 LACODA
��lca de Olho!
- 0PlcIiGL Naris - OVeu.t.o:
: PI••orição de lente. de

oontato,
Reiniciou sua clinico

Con.ultorio: F.lipe Schmidt 8
Doe 10 il. IZ he, e doa

14 à. 18 horas
TELEFONE 1418

BIt ROLDÃO CONSONI
�aGIA GERAL - ALTA cs .

IiIItlJ&GIA - KOL:&'II8TIAA D. Wo\
..•• lnlORAB -oPART08 ..

�o pela Faculdade de »O<il�
..� d:& UnlTersldade de &io

''''1iio, onde foi assístente por .....
diítOII _001 do Serviço C1rIlr1r1oo ii'

Prof. AUplo Correla Neto
1iS'Wd1a do ellt�mago' II! Tta.e i!.c.
� mtestlno8 delgado II! sro.",
�ld.. rUls, próstata, bU.laIl,

111""-0; avirla,. e trompae. va.r_
_, lúdrocele, var'_ • b_

CONSULTAS:
flN II l:I ,. horas, I, Rua Jil'oal_!M
�.r.umat, 21 (-altos' da CUa Pf>.

r4LDo). Tel. i.ses.
�.NCIA: Rua E·steye. oI.

llÚor. 170; TeJ-. li 7M, :I

II. UNS NEVES
1lo�Bt1as de senhor'L

OMlImlt6rio - Rua João PMro L ,
- 8o'brlldo -'- Telefone L46il

1b;idd6:ncl& - Rua Sete' <MI Setembn
- (B)d1flc1o I. A. P. dB Estin)

Telefone :M.. 884

DIt-NEWT'OfH)'AVIUt r
•

� - Viu Urtnm1aa
r� dOI IIntestln08L_ r6to fi
� - Hemorroidas. '!'NUa.tD_

to da colite anieblaruL
i'iaioterapla -' Illtra ..-emneÜlo,
ConSUlta: Vitor MelreJ.eJ, 'UI.

Ao.... dlarlunente .. .,.ll,1O a
li" II. tarde, du lO·'hl. em <Hantf

JIu1d: Vld1al Ramoe, GI.
I'=- 10&7

II.. PAULO FONTES
C1fnico e o{ier&dor

IO$Wraltórlo: Rua' Vitor MeIrNl-. li
Telefone: 1.4Olí

OouI1ltaJJ de. 10 ls 12 ti d.u 1t .. 1.
li',sldbc1a: 'Rua Blumcnau. n

Te:lefonoe: UI.

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAV� e TINGE· ROUPAS
.

Reforma cha�o�
Profissional comp"etent.e - Serviço rapldo e garantido.

#,

BdM ··NEGOCId··
para, quem possue de Cr$. lO,QOO,OO até Cr$100.000,OO ,r�nda
ce#a de 10'/. ao ano co_m recebim,ento d� ;uros mensais.

Informações nesta tedaç.ão.. "

.

fARMACIA ESPERANÇA,
.

do FárD1a�1Itfeo NILO LAUS
•

f

Hoje e amanllA Hri a na .rel�a
Dr.... aaelollal. a _raareiru - Bo•••pátiaa· - r...

_art•• - �o. d. ltonaehL
Gera.te-.. • exata ...."'lUIa •• recelt.ãl't. .m_

!METODO:

.. 1.Moderno e ElicieQte. Movida a eletricidade

...

R
..U_.__A_L_V_A_R_O_.,_E_(A_RiIIfIIV_A_L_H,.,..:.""",,�':"'::__ oSW��ti�i·��ARTE I

.
I

IOOMPANBIA -AUANÇA DA IAU�
.

. .

Camhsa, Gravatal; Pijamei.
'u"dlll erm U�l' - Nã· I A fi'A t Meial dai melhorei, pelol,.me-
nUJJrNln:O� l'I 'íf!lU1UUI)'3BUI '1' nores preçol 16·na ,CASA;1MIS

Cifr.1 do Balance di 1944, CELANEA - RuaO. Mafra,
,

..

i I LEMBRA-TE I c.'-

.
Inúmeros ieres hUrDaaol"

que já foram'
,

felizes come
tu, ('guardam :teu a1Wllo ,a
ta que poSsam voltar á ....

ciedade. , Crilabora na Cam�
panha Pró Restabelecimeat•
d�' Saude -�'��Q.. �,

., •• :o • • • •• ••• ••• • .Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr; Francisco
de Sá, Anilio M:allo.rra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo I Bom binóc�lo,.·· _

/

e JOI� Abreu.' i''--,..-.....".,..------'�--,,_
. 6uede' vlsao

r ,', • �

Empresa ,Sul Oeste Limitada

DATI LOGRA FIA
(orrespondenda
Comercial

'onfere
Diploma'

LE'NHA

, , DIREÇAo:
Amélia' M PigoUi

CAPITAL E RESERV1\S
Reeponêabilidadee
Recete
Ativo

Cr.
o-s
•

80.900.606,30
5.978Aol.755,97

67.053.245.30
142.176.603.'80.

d

Peça pelo telefone 719

Pronta entrega.
Qualidade .�uperior

SERRARIA UNIÃO

Sinistrai pagoe 0.0111 últuDo!!l I\) �mo.
Responeabíüdadee

98.687.816,30
76.736,401.306.20

Visão,_, �sior e mais perfeita
que a de 111m bom binóculo

alcança quem tem sólida �
inetrução.

Bons livros. sobre todol 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
" . . . . . . . ..

. _
.

SI ,CONSEGUERES
•

Que um teu amigo ou C19;oo,e
cido ana-lf'aIDeto fr,equente um OUll'
so' notur,no para '31prendero a ler e
a escrever, ipNlstau:,ás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me..
troopolitana ou GJ'UJPo Esoolair São
José. ,

«

Linha de transport.e coletivo entre
FLORIANÓPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS:' Todas às 5a. feiras às 6 horas da

manhã.
SAlDAS DE XAPECÓ: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA.

Pr,aça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

o
' Batalhão Barriga-Vsrde I ' O VALE DO ITAJA1

foi constituido de catarineuses ProClll'em Íla Agênéla
destemidos e o "Colégio 'Bar- .

Progresso,
riga-V;erde", usará a. mesma LIVRARIA 43, LIVRARIA
bandeira. ROSA

Ci�ContinentaJ de Seguros·
Rio de Jimeko

. Fundado em 1.924-
lNC.tNDIO, TRANSPORTES E AcmENrus �ESSOAIS

Capital Realizado e Reservas ,. Gr$ )).140.440,50
SínistJros Pagos are 31/12/46 ., , .. , Cr$ 18.162,621,30
SÉDE (Ri<> de Janeim) .

S:rJCUB.SAL (São Paulo)
Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da; Miserioordia, 23 - 10° ando
T,eleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL"

AGÊNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - REcIFE - MACEIÓ - ARACAJú -

SALVADOR - CURITIBA, - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de AV3,lria,s nas Principais Cidades do País e do Exte-

rior. , ,

TOOl a satisfação, de comunicar ,o inicio de suas operações na. Cida
de de FLORIANÓPO:j:..IS com a nomeação de seus Agentes G8irais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40,
Florianópolis.

_I.. i

II �"�

",
h A.

.

.

1 -r. t.., IiII.tiI
Fabricant. e distribuidores da. afamada.:con- 1'/.,,, /.4 '1'1"11 fecçõe, -DISTINTA- • RIVET.\ PORue uirugran';
de .ol'tlmenta(. ;de oasemiraa. .meado.: ,brin.
bon.' e .ba.zratOll; algodõ8ll,�morln. 8:':aylamento.

II pal'a alfalat"i .. ,que. ;.".ec:ebe", dil'etamente dC18
m.lhore, fcilmVCllf� '" '�a ea CM»ITAL· ��ama a

..�teDgaol elo. tsnr'�Il........come",�t•• qciOi dntel'lo"'_l1o ...ntldo de lb• .tfa1!ierolllo �JmGl

("Bta ant_ d. ofetuonm ·.ua. compJ'a.!, MATR� tem Tlol'lan6poU,.- ,e FILIAIS .m�l\lmenau e Lajoe.
:

-=ma�as....�Ba..u....uaatlee-=gaUB.a........Hm�.mlamUDmRmg��n"FWW�ffifflWm. Ad HMe'�����

!
.
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os duplamente estrábicos fraseadores do órgão udenista leram que este [omaf '!

o povo de Florianópolis de Desordeiro»! Desordeiros foram os provo
conflitos! E desordeiros são os que apoiam os desordeiros, sub

__. _ � disfarce hipócrita de' agirem em defesa da Democracia, J'>.
-

Só
«taxara
cadores

(sic)
de

rabes a invadir a Pale tinai postos o
CAIRO, 12 (D. P.) - Foi com- constituídas por contingentes de Os oontigentes do primeiro gru- I drados na Sir ia e no Libano e dos

pletada, pelo Conselho da Liga cada um elos Estados arahes, e for- ,po não entrarão no momento ern efetivos das organizações leais 'al'a
Arabe, a organização do exercito mações do "exercito Yarrnuk",

I' ação,
mas poderão ser convocados bes palestinianas já em ação na

de libertação da Palestina. compostas de voluntarios, que te- pelo supremo comandante das for- Terra Santa. Tais forças foram eli-
Essa força compreenderá dois rão, ação de primeira linha, como ças árabes, general Ismail Safwat vididás em quatro comandos de,

grupos distintos: tropas regulares, soldados irregulares. Pachá, quando for determinado p,l. zonas, a saber: Jerusalerri, confia
"-------. .. --- ,._--, ío conselho mí litar da Liga Arahe. do a Abd el Kadder el Husseini :

Para o comando do "exercito Haifa, entregue a um exparaque
Yarrnuk", Joi confirmada a escolha dista alemão de nome Hassam S::\
de Fauzi el Kaukdjí, Por decisão lama, norte da Palestina e regiões
do Conselho, por enquanto só o do Libano, confiado:' a Abu Ihra
"exercito Yarmuk" continuará en him; e sul de Jerusalém, confiado
carregado de prosseguir a batalha ao chefe arabe Abu.
da Palestina. PARTlHAM DA SIRIA OS IN-
Este exercito dispõe de volunta- VASORES DA TERRA SANTA

rios adextrados, armados e enqua- CAIRO, 12, (D. P.) - Despachos,
procedentes da capital da Sir ia
adiantam que grandes massas di'
soldados arabes, perfeitamente or

ganizados, cruzarão as f'roní eiras
da Palestina em três pontos, sob
comando geral do general íraquea
no Ismail Safwat.

CAIRO, 12 (D. P,) - ° grã Muftr
de Jerusalem anunciou que o ge
neral Safwat, ex-chefe 'do estado
maior do exercito iraqueano, foi
nomeado oomandante chefe dr)
exercito arahe de libertação na

Palestina.
Essa força, ao que indicam f'on

tes dignas de todo o credito, de
verá entrar em ação ainda esta
semana em três pontos diversos das
fronteiras da Palestina.

MONSTRUOSO CRIME EM NITER01
'lorl.n6.,01l). 13 de Fevereiro dle 1948

Rio, 12 (A. N.) - Na modesta ra-. te, que tem nos fundos de sua ca

sa, situada nDS f'uados do predío 11. iI sa um depósito de lenha, reconhe-
20 da travessa General Oas tr ro i 0, ceu como sua a macnadrnha apre
em Niteroí, residia o casal ALeI endida, admitindo que o crirruno
Costa Albelda, de 28 anos pedreiro so por ali a tivesse apanhado para
e sua esposa Araci ele Andrade Abe- praticar o' crime.
lha, de 22 anos ocupando 'O prédio Abel não resistiu os ferimentos
da frente a mãe de Abel com 1:1 Ii- sofr-idos e faleceu pouco depois ele
lhos alguns menores. hospítalíza ri o, sendo o seu cadáver
'Na manhã de segunda-feira ul- removido para o necrotéi-ío da po

tima, a senhora saiu da resrdêncía licia.
e foi á casa dos fundos, a fim de 'O delegado Adilar 'I'eixeíca, com
acordar o filho, como fazia diária- parec-eu ao Hospital e ouviu Araci,
mente. sôhre o caso.

'

Deparou com a porta e!J2 casebre Declarou ela que se recotnera á
aberta e penetrando nele notou casa, na noite de domingo, em

todos os móveis em desordem, de- companhia de seu: marido e que na

notando ter havido granoe luta madrugada de segunda-d'etra des
dentro da hahilítação. Manchas de pertou com estranho rumor l;llO
sangue pelo assoalho e o casal cai- casa. ,Com a luz amortecida de uma
do no quarto bastante 'feridos, prtn- lamparína, viu que o 'seu quarto
cípalmente Abel, que estava com era invadido por um individuo sus

golpes na cabeça e córpo. peito, robusto e alto que munido
Junto aos feridos havia uma ma- de uma machadinha, vibrou segtíí-

chadínha tinta de sangue. cios e violentos golpes em seu ma-
Atônita com o que via, a senho- rido. Este procurou defender-se e

ra correu e pediu socorro aos vi- ela saltara da cama, atracando-se
zmhos, os quais ohamaran�, uma com o monstruoso individuo, que
ambulancia do Pronto Socorro pa- continuava a desíer ir golpes em
1'a atender aos feridos. Pouco d.e- Albe!. Ad co,nsidcná-lo morto, aI a
pois {oi o casal r,emovido para c1::- cou-a também com a machadin.ha e

rativos, e, em seguida, internado só üessou de fel'i-la para lhe con

no Hospital de São João Batista, :!'essar que a conhecia há meses:
sendo gravissimo o estado de Abel. q,1.le a Ui0hava Lincla, tendo por ela
A policia do 30 distrito Leve co- grande afeição.

nhecimento do. fato e comparec.,eu Adiantou que não encontrara
ao local, onde ruprendeu a mac;hadi- outro jeito de possui-Ia senão eli
nha e ouviu várias pessoas entre as minando seu maTido. Em seguida
quais o ma.garefe Manuel Morrei- - disse ainda Araci - aLai indi
ra, cle 38 anos, morador na rua Ma- viduo levou-a nos braços para o
rui Grande, pouco di&tante da sopé do morro onde tentou domi
casa em que ,eCOol'l'eu o cri;me. ÊS- ná-la aos seus inslintos perversos:

Ladrões de ouro
Belo Horizonte, 12 (A. N.) - Pe- e Furtos, cçmfessou que as ativida

rigosa quadrilha de ladrões vinha des da quadrilha datam de mu�to

operando há tempos na mina de tempo, tendo, sido organizado mn

Morro Velho, desviando, mensal- verdadeiro laboratório para a disso
mente, cêrca de 15 quilos do pre- ciação e fundição do ouro' extraido
cioso metal, cuja venda se proces- do minério pertencente à compa
sava clandestinamente. O recepta- nhia, e hàbilmente desviado. Disse,
d.or e lideI' do bando Juvenal OH também, que, recentemente, foram
veira, vulgo ."Baianinho", foi prêsfJ contrabandeados para o nordéste 3
em flagrante, tendo, posteriormente, quil'Os de ouro, equivalentes a 84

demulciad'O às autoridades os prin- mil cruzeiros e que outras precio
cipais cúmplices, entre os quais s�s cargas do metal eram recepta
operários da emprêsa que contra- dos fora dO' Estado, calculando en�

bandeavam o minério aurífero e o mais de 100 quilos o total dos de�

próprio ouro para fora da mina, au- falques sofridos pela Saint John deI
ferindo lucros nas vendas efetuadas Rey Mining, no minimo, tendo as

por "Baianinho" , em cujo poder en- autoridades apreendiçlo em Nova
controu a Policia, além d,e 160 gra- 'Lima g.rande quantidade -de material
mas do metal, 26 mil cruzeiros, pro- clandestino para redução do miné
duto apurado' no 'ilÍ'cito' 'comércio I rio e obtenção de ouro. Espera a Pa

nos últimos dias. r licia reaver grande parte 0.0 pro-
duto do furto, em diligências ba

Alice dos Santos, companheira dei seadas em indicações dos larápios,
"Baiani..nho", também detida pelas bem como efetuar a prisão de no

autoridad,es c;la Delegacia de Roubos I vos receptadores.

Grã Mufti de Jerusalem e o Con-r
selho da Liga Arabe.
° Grã Muf'ti cedeu em quase to-

dos os pontos ao elirigenLes do gP-'

te' governos árabes ora r,eunido"!;
na Sessão cio Conselho da Liga Ara-'

be, Em primeiro lugar, o Grã Muf-
ti acedeu, definitivamente, em re-·

nunciar a formação ele um gover-·
no árabe ou palestino do qual se

ria Q chefe. A Liga Arabe decidiu

que os arabes palestinianos decio'
dirão por si próprios, uma vez ter
minado o mandato britanico e li·

berrado o Estado arahe, sobre a

forma de governo que pretendem:
e QS elementos .que deverão dir-igir-:
o pais.
Igualmente, o Grão Muni, ce

denelo noutra questão essencial re-
nunciou reivindioar para si e seu"!
colegas do Conselho Supremo Ar..a-
be a dir.eção política e militar da
Palestina arahe. Assim, o Grão:'
Muni renunciou intervir nas Op8-·

�

raçes militares. De outra parte, te-
ve de se contentar com receher-:
uma parte relativamente msníma
das somas doadas pelos Estados
arabes para a libertação (Ia Pales-'
tina. Doravante ao despesas do'
Grão Muni e do Conselho Super lor-:
Arabe deverão se limitar á propa
ganda, assistencia às famílias das'
vítimas arabes e outras de menor"

Pro sede da União B. dos Chaufeurs

o que não conseguiu, voltando com
ela, para o interior da casa onde
abandonou-a ao lado do marido.
A autoridade, depois de tomar

por têrrno as declarações de Araci.
iniciou çliligências para a índetrn
cação- do crimínoso, de acôrdo com
as informações co.b;<j�2 ronre o
seu fi�i",r<

Vergonhoso e

Inadmissível
o "Diário da Tarde", cumprindo

uma missão toda especial, assentou
novamente suas baterias contra a

polícia que aqui energicamente no

caso das ocorrências do Democrata
Clube.
Conforme noticiamos, a polícia

entrou na séde a pedido da Direto
ria e foi ínexplicável e selvagemen
te recebida a patadas pelos prOVQ
cadores da desordem.
Isto é fato que ninguém pode

importancía. A maior parle da so--
PRONTOS PARA A LUTA (JS ma reunida será aplicada exclusí-

.

PA1SES ARABES vamente na compra de armas {'"'

CAIRO, �2 (U, P.) - Os pai�es I munição, abastecimento 'e soldo das
arabes estão prontos para irucrar i tropas arahes,
a luta para "libertar a Palestina" ;

da���Ll��:�� �a���a��ll da Transjor- 'II !lV!BI''''·'-a-s·s·Jl-m-,·r-o-·c·(j-r-g-&CEDE TERRENO O GRJ. , RIo, 12 (A. N.) - Segue ama-

llfUFTI DE JERUSALEiIf nhã para RecHe; afim de assumir'
CAIRO, 12 (D. P.) - Foram o cargo, governador do estado, o

aplainadas as diverg,encias entre o sr. Barbosa Lima Sobrinho.

contestar.

Se, corno acentuamos, algum ino
cente foi atingido no meio daquele
pandemônio, isto só se deve à im

prudência do mesmo, pois tO,das a:o>

pessoas que nada tinham com a

briga e que dela se C·Ollservaram

afastadas, nada sofrera'm.
Supor que a moça lamentavelmen

te atingida durantt; o conflito -

Entregue ontem ,à Diretori-a daquela socie
dade, o carro Ford adqUirido p�la mpsma

conforme assevera o "Diário" Segundo haviamos noticiado, fiJi demandou ao centro, onde foi alvo>
supor que essa moça haja sido ,pro- entregue ontem, à Dnião Beneficen- de interesse não só dos profissio-
positalmente espancada pela polícia te dos Chaufeurs de Santa Catari- nais do volante como de muitas ou-
é supinamente absurdo. na, um moderníssimo carro Ford, tras pessoas.
E.'tamo. a crer que ." a .enho ..a por ela adquirido afim de ser ven-' Está, agora, a União dos Chau-'

c9ntra a qual se voltou a bestiali- dido em beneficio da nova séde
I

fers habilitada a dar o grande pus-'
dade dos indig1llios iniciadores ,da social. so da construção da séde própria.deserdem, pertencesse à família A cerimônia teve lugar no Palá- Dado o jnteresse reinante e dad\»
dos escribas do orgão udenista, ou- cio Ford e c'Ontou COIU a preseeça o tipo d'O carro em suas formas cle�
tra e muito outra séria a sua atual do sr. Espiridião Amim, diretor da gantes, a venda se tornará tarefa;:
atitude. firma concessionária, membros

.dal! facílima,
tanto mais que sua finali-

° que aconteceu no Democrata Diretoria da União dos Chaufeurs, dade é de proporcionar a Florianó
Clube, foi vergonhoso e irnadinissÍ- representantes de "A Gazeta", "Diá- polis jjJlm importante e grandioslY
velo Defender os autores de tanl'a- rio da Tarde" e do "O Estado", bem melhoramento.
nha monstruosidade é conspurcar a como de numerosos condutores só.. Congratulamo-nos com a Uniãü>
honra da mulher catarinense. cios da benemérita entidade de cla<;- dos Chaufeurs pela brilhante ini-
Haverá alguem capaz de 'semelhan- se. ciativa e asseguramo-lhe, todo o

te ignominia? N'O ato' de entrega foram batidas I nosso apôio na nobre campanha (ia<!
Que respondam, os do· "Diário". diversas chapas f?tográficas, e) séde própria, cuja objetivação será:

também no momento em que o car- um exemplo de dedicação à· c]assc-'

Dr. Artur Cn�ta FI-lho 1'0 era"abastecido por conta da fir- e um estimulo para que outras en

Ue) ma vendedora. i tidades não desanimem ante a exe�

Em segÚida, guiado pelo presi- cução de programas relacionados,
dente da União e seguido pelos d,e- com o seu desenvolvimento e 'corro
mais carros presentes o novo Ford o progresso da cidade .
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Não há ne-gar que a atitude do jornal oposiCionista, alar-

gando explorações em tôrno de fatos poli1ciais, est'á de acôrdo
com· as tradições udenistas de Santa CataTina.

Aquele jornal sempre algiu de má-f'é. E a persistênCIa
nessa atit'ude vale por um aviso aos Ique vão pedir acordos,
aos clhefes pessedista,s.

Agora, mais do que nunca, aparecem as razões qlle aS,'iis

tiam o sr. Nerêu Ramos quando exigiu: credenciais aos que"

Acha-se entre nós, desde há dia,s,
o nosso distiqto conterraneo, sr.

dr. Artur Costa Filho, ex-titular da

Viação. Aos cumprimentos que tem

recebido, juntamos os nossos.

I

I 'NUNOI=J EXISTIU iGUl=ll

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,

Guilherme Tal

COCE,IRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC, queriam coalizão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


