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j' Ao �omellorarmos o segundo aniver-sarif da ,Vitíril"'"-daf Nações Unidas contra f
os i�i.luig8S ..

da
.
civilização, prestamos a nossa mais calorosa bomel.agem us i

gloriosos "pracmhas", a quem devemos a defesa da honra do Brasil, e CUJO
heróico exemplo de bravura prometemls seguir na luta intransigente nntra os

. corifeus da desagregação nacional.
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Apresentaram, ontem, as comissões competentes, pareceres {los casos do leite e desdo
bramento do Cartório do Crime de Xapecó.--O deputado Raul=Schneter, do P,S.D., alvi

tra medidas para reestruturação da C M.P, O P.T.B. apresenta uma in diceç êo=:
Te legrernee,-- Outras tiotas

Esteve a sessão de ontem d'a As- condições de vida do nosso pOVoO, 1° - Nunes Varela - O líder
sernhléia Consti tuinte que foi pr-e- com o barateamento dos gêneros grafias dos municipios, como 'cola
sidida pelo dep. José Boahaíd, com de 'pni,meilra necessidade, O ora- boração á Constituírue que está
a IPreslenoa de 25 senhores depu- dor, finalizou, depois de responder sendo elaborada. Ter-mina por su
tados, grandemente movirnerutada, com maestr-ia, a um aparte do de'))', .ge'ri,r SB peça ao governo a insti-

..com a apreeentação de indicações Fernando Melo, as suas palavras, tuição de 1 prêmio ao aluno ven
que dizem respeito á interesses do jusf.íf'icandn a seu requerimento'1 ceder e iPublicaçãO' do S8ll1 trabalho,
nosso povo: arirrnando que a solução do assun�' no "Dián-io da Assembléia".
Aprovada, a, ata, com pequena to deve 8,811' imediata porque o no,s-I .sobre as referencias que fez

. €I_nenda, foi Iido o expediente do, so povo assim, o merece! aquele líder majorítáeío á nossa
dila que constou de oficios, entre 2° - Protógenes Vieira: _ Lê Faculdade de Direito, fala, agr-ade-
00 quais, um do sr: Governador do' um telegrama receoido peJo dr. csndo-os, o dep. J. J. Cabral, na

Esta.�,o prestando informações so-�I Secr,elLário da, ISegurança PUlbl.ilca,! qualidade de : Iente catedrático da
bre I e;moçao ,de professores, es.clar,ec�ndo as razões da 'Pni'�ão.1 quele est.rube.IemmeIlito ,doe ensino
O ,SI. Presídente 3: seguir, deter- em Itaiópolís, do 'Sir, Guilherme superior, tendo, tampem, o dep.

ml�la a,O'ST . .sec�etáno a leitura dos Lang, tendo, 'sobre esse fato, Lam-l Saulo <Ram. os, apoiado, em breves
seguintes relatorJO,S e parecer8'S: bém falado' o dep. Ramiro Emeren- palavras, a nndwaçao prOlPoo,ta,

�) - so,bre as 'medidas a s,erem ciano. .

�

2° - Osvaijdo B. Viana -'-- (Abar-aVIlLradas _ao governo do Estado, 3° - Bias'e Faraco; _ Agrade�e da, em largas con,sidel'acões, 'o ,pro
para �oluç3:0 do f-ornecim�n[.o do a �o(}pel'avãc '))r,es�ada, ,pelüs mem- blema da malálri,a no interior da
leJte a capItal, que acompanhou o bros da comissão encarlfe'gada do ilha.
VOLO

.

em s.epar.ado do depuL3Jdo estudo sobre o problema do leite. 3<;' - J. J. Cabral - Lê doi,s te
udemS:La Paulo Fontes; Des.ia,ca, 'wfinal, o intere'sse dn S!I'. legramas, lem que ,elementos ude-
b) - .s,obre o d:�smembra1l1ento Govern3Jdor, ,em solUlcianrar na for- nistas se queixam de viol>eooillis pordü cantÓ'rlO {lo cnme de Xapecó,. ma porque rtodo's ,es/pleram, 'O magno paI't.e de a,utorild3Jdes - sendo UlJl

cOlJl parecer favorav,e,l .á m,edida. problema. de ltouporanga e, ou[lro, de MaLos
,O d<e�. Protógen:es Vi,eira en.ca- 4° - SalU,Io Ramo,s: - do P. T. Cos[,a, seC'llndando-o Fernando Me-

mmh� a ,Mesa, aÚlm de ser lido, B., lê, da t'ri,]mna, long,o' dIseurso lo que é alparteado pelo lilder ilha
tambem, o telegrama que recebera em torno do pro,blema da t1.1:her- ,ioriJtári.o que informa não ser as
do 'sr. Cel. Alellcar Lima; Ic-oman- culose - a peste branca - e ter- su.nto da ordem do dia -o qrue se
dantte ,do 2° BaJtalihão Fenroviário, mina por pro'Pôr seja obrigatória esbá venhlando Ina hora.
�m J'l1O Neg,ro, agradeüelldo á As_ a vllicina B, C. G., aos ,escolar·es. Não haiVendo orwdores de maté
sembléla o mLeress'e que maniá'es- Sobre o a'ssU'Ilito manifesta,m-se em ria eOllsti L'lloi anal. 'ainda mai,s uma
tou, encaminhando aü Executivo OIp'iniõ,es dirf'enent,eSi, .oIS delp'lltaldo:s vez, o dep, J. J. Cllibral,',com a pa
-uma mdJ!Caçãa nô sentido de ser Bias'e Fal!'a,co, do P. S. D. e Paula jlavra, pediu vi'stas do ofilCi'O dtO S!I'.

a

T,e,forcada nes;ta para 'Prosseguir os Fontes, Governad'or do ESLado, para a,pre:-

a d'· I
'

trabalhos daE. F. Rio Ne,gro-Bento Apr,esent,ada á,Mesa a illdi.caçãb ciarofatonelen�,TJ13Jdo;respond'en- '·grao· e 1P'crlse ra"CeSaGonçalves., Saulo ,Ramos, o sr. PresidenLe no-I do-o b sr, Presidente que o teor do
.

.

f;t IIA ,segUIr os deputados P'aulo meia, 'então; os s,r,s, 'Paulo Fontes, mesmo, c!Onstará da akl; dos, tra-
.

. ';� ,

,

'

.,F.(mtes, da U. D. N. e Bi,asle Fal'a- Satrlo RllimO's e Jo.3Jquim Pi,nto

deI
ba,lhos de ontem. h' t R d dco, �o P, IS. D. falam' slÜlbI1e ais :co�- Arnuda., Ipara ,apresentarem pa,re- .suSlPensos os ,trf1lbalhos .áJ.s 17,2.5 Paris, 7 (U. P.) - Aproxi- a pouco emJpo am� ler IS-

c1uso'es a que IDD.agou a COml8Sf1l0 c'er. hocas, o sr. PreSIdente ma'rca o1.ltr'a ma-se o desfecho da crise mi- se que a França preCIsa com

tlllcarrega'da de apres,entar parecer, O disClllfSO dess.� lIe,plr,es,el1:�an'Le ses�ão para ,hoj:e, ,em não sendQ nisteria:l 'que ameaça deixar a urgê�da de mais 700 milhões
sendo" pela, Pr�Sll(]eJnCla, mareado_o ,(j� La.g'es ,ser� "p,ublJlcado, a s,eu pe-I ferIado nam�m.al, a mesma ,hora" F ç'a exposta a dominação de dolares" para custear as
pr'azo ?e. 5 dIas, após publ'lcaçao dlldo, no "DI,ana da' .A!s's.embléla." i com a segumt.e ordem i:I,<\ dIa - ran,. 1- suas exi êI1cias minimas deno "Dlano da, ASls,emhl<éia", para 50 � Konder Reis '- OC'llipa-se tra,ba'l'hos constilJucionais. comunIsta e corta�-lhe qua :,' g , , '

'

'

os ,srs. consLItllinLes ,emitirem, êsse deputado udenisba sobre a' da mai.oTi,a empreende .considera- quer ajuda economICa por ,par- ah�entos e mat,enas prlIna�.também, 's�gestões ,a respeüto, feito mal'ária, aJpres,enta,ndo' ,i,ndieaçao' ções em tôrno da aLihlJde dos alu- te dos Estados Unidos, Ate· agor3:, a França nao Elo.h-
o <'lue sera encammhwdo aa Exe- contendo sug,estõe's. I

nos da nos_sa F.3JCULd.
ade de 'Dir,e1to, O dirigentes ao Partido So- citou üfi,éialmente mais ajudw,cutJv,?.. . , que 'COmpOElID o ,Clube XI de F,e- .. �. d '_ dos Estados Unidos.A Hldwaçao KOllder Reis, que s,e ORDEM DO DIA vereiro, em instiLui,ndo, en.t,r,e eles ClalIsta reunITam-se para eCI

I'ef,ere á r,econsLrução.. da. estrad'a Na .ardem 'do di.a" falaraJIl1, ainda: um üÜ'llJcurso, louvav,el, de m0no- dir se continuarão ao lado do _ -_ _'"J.

4e Armação de ];tapoeoróe, ante- nhefe do gabinete Paul Rama-
. VOCÊ· PRECISA COLABORARo;t:wm 'aJpDe'sentada em p'lenário. v , ,

nter de h P' Rteve, também, ,par,elcer favo,ravel dá der, no esforço por ma na _.Campan a ro esta-
comissão ,competenLe, tendo apre- 'Denunc,·an"do' arbl·lra.r.l·ed.a.d'es·.Pé o seu govêrno cambalea�te belecimenlo da Saude do
.sell�3Jdo restrições b d,e'))'Utado 'Pes- .. em face da oposição comUlllS-
see)Ü.s.l:a J:I,ei,tor -Li·berato, que não ta' .Lázaro.

�����,d:�r ��� tJ�r,��d!�08l��6 �A�= JOÃlO PE,SSOA, 7 (A. N.) - 'l"\endo as eleiçõ'es sup1,emenLares .de- 'Se os socialistas decidirem �..... _.....,. •__.u-_ -_....... -

maMvas Ifundamento que determi- termi,nado uma müdiJi,cação !j,g�ira da p'osi'Cão dos (partido:s na Ass'�m- continuar na coaltsão, da qual B,·robIOto. VI·sI·tarál1em as, 'provildellcias sugeridas. blé,ia. ,deStte. E-s:t,ado, foi, agora, dilPlomadn 'P'elo,Tribunal Re�i{)nal o can- Ramadier desalojou os ,comu-Temnm3Jdns ,os trabalhos do 'ex- didaLo do P, S. D., .otávio Amorim, IClJja ,eSitreü'a ,eSLava sendo HnlSiosa-
nistas o ,primeiro miniBtro te-

,pedlent.e d� dm, o sr, Pres,ldente mente, '3Jg1uandada, dados os ,coil1Jh8lÇidos doOtes <de tribuno dwquel,e pro-
,. 'b b'l'd d d manter-se TOQUIO, 7 (U. P.) - mfor-

.comUll]ca a ,Casa ter,em /por pro- cer, Q'Ule já e,x'ewera o mandato ,estadual, iIlO regime da ConsLituição de ra pro a.I 11 a ,e e. H' 't "t 'h-posLa ,do lider da mai,oria, haNido 1934. O dep1Jlt3Jdo· Otávio Amorim, onLem, ,ocupou" ,pela primeira vez, no pod'er, Por outro. lado, se, os ma-se que IrOI o VIS1 ara o

a COilIIissão ,Collls,ti'Lujnte soJ'rj.do ,a a Lrilb'llna, prom�llcialldo vioI.ent0' di?<mrs.o. de oOlmhl1l:e ao situacionisrr socialistas se retirarem, o ga- je o I?eneral Ma? Arthur, ?-a
se�l�mLe mOdlfJCa'çao: -, s,ubsü- denunciando ,a:s aJI'J:ütrariedades € lliS ,persegui'ções polHicasl de qlle vêm

b 'nete cairá· íneviitavelmente. emlbalXa;da amerICana, a fIm'
tmçao ,eLO'8 depUlt3Jdos Joalqmm PlD- sendo vitimas; ,nes'te Estado, o.s eJ.ementos, pe'ssedislas,' lU _

d
,.' razões de (di!scutir· pressumivelmente.to de Arruda e Bia's,e Far3JCÕ por ,ma as pnncI�als .

.�Raul Schaefer e Esüva,l,e-Le Pire,s, da luta de Ramadler para con-) assuntos rel�CI?r:ado�, com a

l'espeeU.vamenLe. tinuar governando é a çrença
I
nova ,C?nstItUlçao J:'l'l;>0nesa ..

ORADORES INSCRI110S Dev'orado por uma onça de que uma crise total, que E�ta. sera a ,quarta VISIta d�
1 ° _ RlliUI .schaefer: _ da ban- \

'. .' .

termine com u'm, golpe' comu-I HlrOlto ao su:.pre�o comandan-
cada do P. S. D" o qual, da tribu- nista significará a cessação da te aliado no Japao. Um por-
!la, desenvolv,e !considerações 0PO['- ILHE'US 7 (A. N.) (Medidional) - Lnformam de Jacaré, mUI1lCI- aJ'ud� norte-ameri,cana que a ta-voz de, M.a.c ArtI;ur declarou:tuna.s, vasadas em ele.v3Jdo conc.ei- pio de .Qanavi,ei:ras, que uma onça at3JCou', na esLrada de SanLa Rosa,

França precisa desesperada- q,ue .'essa vls.lta sera. apen,as r�to pa'I'I'o"I'CO s:ugerl'ndo na I·ndl· o 'a,ge,u'e. arrec�'d,"'d,orr do munilCÍ'Pio . .Q illf,elj.z fUllci,ollári,o viaJ'ava, ,com I é
' '" ", .',.'

.

- u W '""

mente. O empre'stl'mo de 1.371 tlIlerra. O SIstema, 1m.�ena
.

ca(,',ão que foi, após Ulpr,o'vada, ,que um gru!po de pessoas, mas s'e di,s�ancio'll '11m ,'P?U1CO Idos outros 'e· fOli', ._

3: Ass,8'mhléia se diri,ja ao Exeou- então, ,wlhido pela fera. Quando 0& demaas vIaJ3Jll'tes deram por falta milhões de dólares obtido o mantildo na constltUlçao, p�-
tJvo soU,citando a res.trl,.'Lturação da d'o comparuheiro e v'Ü'It.aram á sua pro.cura, ,só encontraram a p'a'sta ,e os

ano passado por Leon Blum, rém o imperador é apenas fl-
comissão mmücipa.! d,e preços, saiPato,s Ido ag'Emte, ês.tcs ult.imos ainda com os pé,s cio homem. Todo o

I foi quase totalmente gasto e gura decorativa.afim de que sejam m,elhorada,s as cür;po já fôra devorado pela ,onça.

, I
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Convidam-se os diret�re9 das associações beneficen
tes desta' capital, sem d"istinção de credo, religião
ou convicção política e a todas as pess-ôos que se

interessarem pelo assunto para uma reunlao a

realizar-se no próximo dia ) O de moia, às 16 horas
na séde da L. B. A, à rua Trajano nG, S sobrado,
gentilmente cedida pelo seu presidente. 5r. Ilmar
"_;orrê�. a fim de ser elaborado um plano de Assis
tência Social aos reolmente ne,cessitados, gue, de
pois 'de prat�camentg., organizado liIerá em tempo
oportuno Ievcdo' à consiq.eração dos ,poderes cena

tituídos, para as i'ndispensoveis medidos de incre-
,

rnerrto e' e'stabilid'Ode,

I
'>
,

o sr. Nerêu Ramos agradece
O dr. Leoberto Leal, Secretár-io da Viação ,e Obrais Puhlieas, reee

beu o seguinte It'elegraJIl1'a do exmo, sr. dr. .Nerêu :Ramos., Více-Prest
dente da Repub1iea:

"Agradecendo sua. atenoíosa comunícaoão referente ao' encerra
mento dos. -traoalhos Ida Primeira Reunião J3)cOlnômilco Agr ioola de ,santa.
Catar ína, 'aipr'esento-1he minhas oongratutações pelo @i.to· alcançado no'
importante ,cerLam€. �,GO'rdiai's !sa'uldações. (As.) - NERfi:U RAMOS,"

Ultimo baluarte da De'locracia
Par is 7 U. P.) - Fontes nor-te-amer icanas ilocais prevém que'

Washil!gL�n continuará em seus esforços para ajudar ,e<Yonomic-amen-·
te a França, enquanto hou,:,er esperança de "saivar " 'a Bepublica
francesa. Os d.iplomatas amerioanos evitam ao mesmo toda aparencia
de intromissão nos. assuntos írstemos franceses mas' não ocultam que
Wash ingfon coneídera .a Fran-ça como o 'l_!:IUmo grande baluarte das
democraoias ocidentais contra a pn-opagaçao do comurnsmo na Euro

pa ocidental.

encampaçao da' Leopo-Idina
iLONDRES, 7 (U, P.) - A Bolsa de Val'or,es desta caipi,Lal esteve,.

hoj,e, de um modo ,ger.al bastante f,l'aca..Nütou-:'se, entr'etanto, que ,con

tinuava a venda, de 0UpOUS da Leopoldma Radway, ao desvallecyrem
se as ,esp,erança.s de que ,essa '8'str3Jda de ferro fos'se elloamiP'3Jda pelo>
g,O'Verno brasileir,o.

A

l' possivel ,8 aDnla@�o' das. e,leivÕe.s_ ,

RIÔ, 7 (A, N.) - Ü sr. [)jalm,a IMar;l'llIho, llidvogal�'O das OpOISlçoes'
co!i.gada,g- do tRi,o Grande, do Nor:;te, declarou, ünt8!�, a ,nossa 'r.�'porta
g,elfi, ,no rrribunal Su,p.eno.r EI'eItoI'la.I" que é 'Po's'swel a anulaçao das

elleições dle 19 de ja,neir.o ulbmo, r,ealI,zwda,s, n3Jqu8'le Esta:do, .
.

Disse, depOis, que a tendel!ma dI(} TrIibunal iSUjperlOF, ao Jul�ar
I\eC'UTSOS ,sobre alegação de üoaçao antes ,e durante o pleIta, tem SIdo,

de negàr, ipr.ovilll1ento a rtais 'I'Iecursos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Senhorita I .

Ao escolher seu perf.me wedfi.
tlue se trás a .marca 'da .peRu·maria
"Ioha. Maria Farioa" que já eca

preferida pela corte impet;aI d.
D. Ped·ro li-

.�?
QUE HORROR!

. \

----_ ...._ ......_ ..._ .._----�--

BAR
Vende-se um, bem sortido

e bem afreguezado
Ru,a Tiradentes

• RBlJ'IRcARAM SffAS ·C.!JtNfJI- •

DATOOAs.. '

'J,'ôd9s. as bebidas, inolMtve ai
fibMeadas em otJboos EStados;
l'Ietfraram suas· candidatur8..\.

.pê'. l'einar n-os lares catRrl
lleJlSe8, - em vi&t. da c�rUui�
.. vilórll do aperitivo KNOT,

���ti���.Ap���_ ��EF����n �,�,����, A��,���iy�X�,"" ISilva, Wilson Aur-élio Portela, Mârfo Toneli, Ondina Corrêa .Reís, Maria deverrto do Estado recebeu s. _CiClo Artur Ferrari, Carlos Fernando Portela, LOEl'd€� Nunes, Neuza Brognoli, Maria
o sr dr. Adnbal Ramos da Sllv... José T-:ernes e senhora; Euvelina Silva, Nunes Ghizoni, Cacilda da Silva Colaço,..

I t- . Emflia R. da Silva, Maria Silva, Bráu- Rrta Grassi Coelho, Maria José Machado,o. seguInte te egl'Qmos e cor oes'.. .Iía Melo GálIotti, ,Sizenando Teixeira, .Jaqueline Aguiar. Teresinha F'rancalaccl,'SERlR.A ALTA Osvaldo Sternadt, Ayres TeI'nes e família; Manoel Severino Galdino Antônio Vieira, Domingos Silo
BaseIi.sse Ramos Virmond, Maria Vs l- Silva e família; João José Adri.ano e s�- veíra Gonzalez, Marcolino Cabral,' José
trudes Krüger, Gery Ol igeíre, Alda Moel- nhora; José

_
Laus, Irmã Horácia, Hospí- Ph íljppí, funcionários, da Cia. Telefônica

ler Mercedes 'Aschenbrenner, Nelí Du- tal São Jose, Irmãs e alunos do grupo Catarinense, Franeisca, Goularte Lima,tra' Dor? Hildebrand Oecí Tôrres, Adé- "Espírito Santo" e padre Augusto Zucco. Aderico Acácio Lima,' Leopoldina MarEa' Lutz Doroty T�ixeira, Bruno HiI- TIMItó - Teodolindo Pereira, Anísio tíns, Léa A. Medeiros,; Manoel Guimsdebrand: Álvaro Rêgo, J. Diener, Othon Dutra, Fetícío Vasselai, Modestino Cam- rães, Fr-ancisco Neves, Pedro Eduardo
Duarte, Otávio Maia; .Antôrrto' Kaesemo-: pastrírií.r Júlio Henkl�, Nestor Marg!l' Nunes, Antônio . Atanásto Aguiar, José
del Alexandre Weber, Vigando Kock, rida, dr. Carlos :Henrlque Mayr, .Antôn ío Rodrigues" Dionísio Zabott, Alberto M.Ad�l'be:fto Kock, Virgílio Lúcio �ereira, Alves. Campos, . Haroldo Schipmann, Cargnin, Antôn.o Za'bott, Júlio Matias,Antônio Moreir-a de Sousa, Fr-ancisca B.. F'rancisco Eduardo MIra Gomes, Carlos Leonel Luiz Costa,

.

Guilhermina Gere
de Sousa, Yette, Érico Bolmarm, Carlos Scheídernantel, AchHIlS ca:npestrini, Dal- mias, Lothar SchiefIer, Paülo Zabot t, Ru
Corrêa, Osmundo Dutra e senhora: ope- ma Uber, Teresa Uber, Dínalva Barbosa dolfo Sousa, Hercílio Nogared, Luiz Joãorários da firma Carlos Zlpperer & Soo. ele Aguiar. Lourenço dos Santos e Jorge Minas, Rodolfo Bento Ribeiro, Pedro Da
brtnho, Indústrias Augusto Klimmek S. Cavalcante.. relIa,

•

Pedro Timóteo Bittencourt. Fr-an
A., Augusto Klímmek, Teodüro Ol:ngel, AI· TUBAflAO--SuperlOra da e�c� normal cisco. Sousa Lima, Luiz' Ayres Ultsséa,fredo KUmmek, Cominese e Artur Ura· "São José", superiora �o Hospital _de Ca- José Bergler-, Waldem írn Tonelli, Júlio
no de Carvalho. ridade, Adrian� MOSlm�nn, Irm1;ls .do Bergler, 8,alva;<j'or lbanez,

_

Manoel Gui-
,.TIJiUCAS - Domingos Amorim, Do- grupo. escol�r São José, dr: Flr';llmo I marâes, J,(iaQ1J:lm Borges, Alvaro Matos,míngos Teodoro dos Santos, Osní Peret- Corderro.. Joao Alve� _

dos .�l3, M"g�el Hamilton Gatcia, Luiz Corrêa Neto, Ma
ra Maciel, Darcí Garcia, Fábio de Bas- Boabaíd, Manoel Feljo, �elmdro Darnía- noêí Fermínlo, André Armando Bergler,tos Silva, Álv:aro Flores, Rudy Bayer, ní, J01h)' Orlar:do Correa, Tji?resa Mar .. Antônio' Màchado, Defendente, SpireIli eManoel Anacleto Aragão, Artur Carva- tins Bnt'?! Lígía Chaves. CiJ.hl'?l, Alva família; Miguel Sousa Reis, Luiz Gama.lho Filho, _A:d'ir GaIlott;" Nilo de Oliv�i. Rocha .Hulse, Oda F·erreJra,

..
Walkyrla cho, dr. Manoel Lobão Muniz de Quei

r:a, José Corl'êa de Ambrim, Antômo BúrÍgo de Cal'Valho, Isaura Crlppa de roz, Antôn.cci Corrêa La'rroyd, Otacllio
Patrício e famfIia; ManO'el Saturnino da
Silva, Fernllndo "Genovez, José Silva,
José F·ernahdes Silva, Antônio 'SHva,
Flávia. Teixeira Colaço, João Pacheco
dos 'Reis, Ir';neu Ghisi, Artur Teixeira
Schiefler, Ivo Reis, Nllcéa Cabral, Néria
Cabrál, Mário Santos, Maria Ollvia da
Silv!!-, Viterbo Gomes de Carvalho, Na
bor Teixe:Ta Colaço, Cacilda da SiI)\a Co·
laç'o, .João Corrêa, Ataliba Cábral Neves,
He-rculano de Gomes, Nilo Bo'rghesi,
Germa�o' Siebert, Otávio Schiefler, To·
maz Gomes de Carvalho, OtáVio. Damia·
ni Prêve, padre Dionísio qa Cunl1a
Lauth, Teodorq Bernar.d(f Schlickrri,artn,
Olavo Cláudio,'Dorvalino .Locks, Osmar
PedrO' Werner, Lauro Locks, P.edro Mi-
eis, Jacó GhiZóni, Isidoro· Schlick-
n, Lídia Gh,zzo Corrêa, Robélia, ii-e

:�ã Faraco, PedFo Simon, Hercílio Zap· Atenção! _ O Hep.achôla!n llg.am se",p'elini, Humberto Zanela Sobrinho, Ala-. ). .,._' ... , '. L:;_ ,\. ", .miro
. CoeIl?o de S.á, Anselmo Carplin., apre.wentá em. 'cl1oiis 1larmllll'_s'" e. a,

SampaIO, M,guel Xlmenes .de Melo,

.Leo·1 novos preç()S: Tamanho NORMAL::poldo Carvalho, Campelh e Teresmha, .

Tomaz ,Silva,' Ondina Costa, Guilherme - 3(}�b ill8is hll:NDo que fi antIgo e�
Meyer, Maximilio Marghetti, iElmonide I T . I. G "._. d'�J.,. 1.,

,Balsini Geraldo Mota José Santos Luiz ama.16 ra.ue. - o uufO d'e<•
>f'

..Mártins Colaço, Alm;ro Carvalho' e se- I nOI'111!a1 ·e li �I!) inwior a-0 dooco,,�'nhora; Salim Mussi, Waldirka Búrigo, ,I
'. .'

Leopoldo Carvalho, José \ Tomaz Gomes, I 6Oo/� R1Q]«H' que o a.nhgo e apenaso
Irene Costa, Maria Oliveira e Amélia

j2fl o/. mais ClanJIElias. •. '.
.•

_..... ... .•• r. • •••
, � •••

Sem luz" energia
eletrica

.

'

..

. MCl!cei'ó, (A. N.) -' Em conse-Iquenc.ia da .ruina do· nnquinisino
da üOIDjp.anhia. Fürça e Luz do Nor- 1\de.sLe do Brasi'l, ,CQ.J]tinua defilcien
tissimo o .fome.cimento de ,energia Ie.I'éfrilca :ruqui. Os oonsultórios, ,e.8-

iCri'Lórios, fábricas, bares, lojas· e

todas as ,wtividades são prejudica
da.s ,p.e,la i])recarieda.de da ilumina,..
ção '·e .força. o,s es·tabelecimenLos
bancários, .. sobrebudo a Caixa ECQ
nâmi,ca P,elde;ral, ,oerram as pürtas
antes ·do Itérmi,no. dó dia' de traba'-jMl0, .

na impossihilidade da conti- i
mração abé. I) ,fim d'Ü< expediente. I
A luz mo�tiça das velas, ilumina- i
ção a: alcciol, -candieiros a .querci
z.ene j,á a,pareceram em inumero\S •••.•.•••••.••••• ,

•. �
.

; � ...•. .'.. �\'
.......

estabeli,cimElntos e �esidencias. A I
fá!bri'ca dEl tecidos "Alexandri.", I
es·tá paralizada há oito :dias, 31bin-1gid@ a medida ·s·etecentos overá-,rios dos II'J.�ais· dep.eu:vdem per:to .de i
quatro mIl p·es,soa,s. A fabrIca
"BraI):din" de produtos alimenti
cios também es,tá par.a,liz.aida por
falt'a de energia elétrica . .o servi
ço t�legr.áfieo, aJparelhos de Ibele
tilpo ücam horas consecutivas pa-Iralizados,. ,s'e-m forya elétriea.

.

O
I

l(-leSimo .acontece -com: 'Os ,a;par,e.Jhos j -:
r.ece!])to.re.s, l'iádios, 'Q(fi,cina,s ide I

jornais. De,sde o" ulümo·· domingcl

�----------IÍIIII---=fde- aJbril, o serviç'o de bondes é de-

.Do·eo"a das. av..es .....
\ficient.i.ssimo, roda'ndo Ons vei.culo.s

V
.

devflIg-ar, ás· velZ·es paraHzrudos bo.n.s
·

..l,quartos
de hora,· ,trafegando de Soubas e Pi pócas

·noit'e, no esüuro. Os. jornai,s dTzem
.

I.

que ,talv1ez venhamo.s. 'a ficar em Ensina· se remédio ex-
PROCURE A'

'd d 't\

��,��k��l�.e . ���..bO.l���S ..
: .....•• 1 ���� m�d�:���eC�$l 2cO�OÕ

ftlfaiatar�·
'.

.

Mello' I APENAS Cr$ 1.01 ·cartas páraN '. I .

Com el'l1I!8 inUma '1.anti.

vete')
LEONEL LEAL- Pindo- .

-

"Cltj tl'!lxiJiando fi !leu pr6rlme I tiba-Mun. de Orleans.JRua Feli�pe Schmidt
.

2 - Sobrado
.

Contribua para a Caiu li. &.tlbIf
----------------------_.'._____ .os bulittent.. i. FI.riallióDollL _1IIiI_-----------

80,uo
45,00
25,00
1.00
0,10

Esgua,àvias
de

,.

j\1aã,eiva
REINISCB .S./ Á•
Rua Joâo··'Pintô, .. 44

Tele-fone
.

.

i ,I

Florianópolis'
1134

Os leprosos
'

no Pará
Belem, (A. N.) A re-

portagem esteve no lepFozário
Maratiba, verificando como se

processavam ali os trabalhos e

curativos. O' diretor do estabe
lecimento Telmo Sarmento re

velou que da verba destinadª, ao
leprozário, cabem quatro cru

.

zeiros diãrios a cada doente.
Adiantou que por'essa quantia
é fornecida aos doentes comi
da, roupa e medicamentos'. So
licitou' á reportagem apelasse
ás autoridades no sentido de
ser fornecido "PROMIM" ao

Leprozário, pois considera: o
medicamento muito bom. O
"PROMIM" 'está sendo vendi-ldo em Belem, a trinta cruzei-
ros a ampola. .'

fMMiECEBEA-A�'�TlS
ESCREVA o SEU ENDEIlEço AO

tlBORltORIO 00'. :s. L ,

CAIXA POSTAt. 36 -1
S,"UMÉNAV • SANTA·CATARINAl

OtJ�R VESTIR·SE COM CONFORTO' .E ELEGAHCIA 7

5188.'
ASSlNNATBS
R&tlantem i'mediata-'

mente qualquer irre
gu!arida�9

.

na· entrega
IM S� lorruUJS.

-

QUANDO o FlGADo OOÁ DOEN-'
TE o ESTôMAGO E OS INTESTI-

NOS rr.AM:BÊM SOFREM

FÍ8lKio doeute, dosortdo, eeescí->
do,.@OSOO ruim' Da boca, fastio, ner-s

vosisme, insônia, gases, má diges
tão. prisão de vflI1'bre, manchas da,

�, -icllericias ... , que horror'J"
Vooê já verificou se o seu fígado�
está rom saóde ? Não 1Je es<pueça de-�.
que o fi8ado doente produz tudo",
isto 'e m:otÍs �lgurnra coisa. Remédio"

pa:-a o fi9B<k> sÓ I'CIllIédio v�t'oo. e-'
reméditl v.egetal só a < tlltinfu des

coberta qut é li ai�chofra. O He- ..

pacho+an Xavier tem �r base a>.

a}()aicn.OÍrTft e 'OUtI"os medicamentos):.
só para (') f�do. O Hepachola8J'
Xavier oomba�

,
cow-, e�iç,�ci� 6'".

af>astla defi!f}.iti�en� as moléstia!!'.;;
do fígad'Ü. O· H,*acl!(}Nlo é .fabri-·
eado M:n liquioo e em dnígeas...

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Mmutos;;
A """ pele tem cêrca de 50 milhõ""'_

�e minúsculos sulcos e poros, onde S�
escondem os germes causadores da terrí
vel coceira, ·'rach.&OOo:·, erupções. "des
C!Q8Çando". a�t acne, impigens".
pBolíaBi�, cravqe, ,e6pinbas, frieiras, co-"
ceira do•. pé. e outros males. O. trata- .'
mentos comUM s6 fornecem um alívio·.

,.'

temporário, porque não combatem ()l...

germe causador. A nova desooberta,...
NixoderllJ, faz parar a coceira em 7 mi
nu to... e oferece a garantia. de dar-Ih", ..
uma peje lisa, limpa. atraente· e macia..
- em uma semana. Peça hoje mes--.
mo ao seu

I farmacêutico Nlmderm
e elimine as verdadeiras causas das:

;L.'lj�. êullâneas. A nossa garantia
ftlXode.... �aio� ;�
'.ra as MIcc,hs CUlanu . .teção. .

\

QUEiXAS E RECLAMAÇOES �<PREZADO LEITOR � Se o que Ibe ;�
, iPtereesa .�, realmente. uma providencia .f:

para, endite:tar o.Que estiver etrad-o ou
f

par� que ôl'luma falta não se _'t:�pita: e

NAO o escândá'lo' que • 8"a reclaroaçlo
OD Queixa poderá vir a causar f encami·

nhe-a á SF;C',;AO RECLAMAÇO�S.
de O J!;STADO. Que o c.....o lerá lentlo
.em demora ao COÍIbecimento' de Q'_ �
de direito, recmeJldo v. �. uma informa.. ,%

çJQ do resultado, ei.bora em alguna ca·

101 olo lejam publicado. Oem' a recla·

maçlo nem a provi4ência t&�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em ,memorável sessão de ontel, o T. S. 'E., apreciando a cassaçãl
�o registo do, Partido ComuRista�' pronunciou-se pelo fechamento do

'referido,Partido, por 3 votos co'ntta 2. _'----ll---,;irJ-,
Nacional'

,

TO�I 'r. WUDI \
'I'ranscorre, nesta data,

,;:aníversário .natalicio do
·Tom T. Wildi, construtor
"vil.

'

�az:n:r�t��SM!�i:: Edvírges SÓ, mediante a renúncia de Morinigo
.Andriani, filha da exma. vva,

_ Despertou grande interesse Clorinda, 7 (U. P.) � Um nais, contra Assunção. ás portas da Assunção. Reíte-
«d. "Marta Silva Andrian í. a notícia que publicamos sô- compasso de espera parece ter As versões que haviam cir- TaU novamente, que o movi..

- a exma. sra. Ivete Camí- bre a visita da cantora e de- sido imposto em todas as fren- culado ultimamente, segundo mente revolucionário não aceí
zsão Pinto, espôsa do sr. A. Pin- clamadora paranaense Nêna tes da guerra civil; pois, salvo as -quaís as tropas rebeldes, en- tará nenhuma mediação en

-to,' representante comercial. Machado o seu próximo recital, algumas operações de patru- ,contram-s€ a cerca de 70 qui- quanto mantiver-se no poder o
- o s·r., Oto Bornbusch Jr., a realízar-se sexta-teíaa, no lhas, não se registraram nos lômetros sôbre as margens do atual govêrno e, que o objetivo

<comerciante. Clube 12 de Agosto. últimos dias encontros de ím- Rio Paraguai, parecem ter tido pelo qual lutam será alcançado
- o sr. Silvino Lang Jaques, Precedida de grande renome, portancia entre os dois autago- confirmação por parte de uma dentro de poucos' dias.

llrdprietár-io da Livraria Mo- a jovem artista tem alcançado nistas paraguaios. .
emissão captada da rádio de Por outro lado, noticias que

,,,,,rlerna, e pes,soa mui�o. ,co�C�i:1 grande sucesso o�de se
x

t.em, Esta trégua, segundo os' ob- Conceptión, A referida, emísso- conaeguem filtrar-�e em �s.-tuada em nossos meros sociais. apresentado, motivo por que servadores está sendo apro- ra irradiou uma mensagem eh- sunçao- e chegam a fronteira,
_

- o sr. Ari Capela, tuncio- serão fartos os aplausos da. :y.eitada pelo alto comando re-, c a ao povo paraguaio dize n- assinalam que apesar de .ter
.nárto postal. nova platéia. · ...r�r:,<volucionário de Conceptión do que a qualquer momento sido anunciado que há calma
:_ a' srita. Jamilta Borba, Os ingressos estão'.. -

'para agrupar as suas tropas Morinigo terá a desagradável _na capital, a situação do go ..

ealuna do Colégto . Coração de trando o melhor acolhí 'é'ill lugares estratégicos, de surpresa e que a revolução" es- vêrno e, atualmente, instável,
.�J"esús.

. P_O� parte dos ':nossos s 80- onde lançarão os ataques fi- tava desenvolvendo-se' m:�S]IlO e q�e may' _g�ado � a� severas
- a exma sra. d. Marta He- ClalS e culturais. ,

'

, __
{medidas Impostas, nao canse"

:'.feria '-Grijó Lacombe, -espôsa -do ' ,

H
"

.. �, -

_

· -, d A'·' ,

'-

gue· controlar as forças mobi.. ·

-dr, Lacombe, médico.. Nom
..

e'ecêo
',J

'oxnenageDl, a
'

s.sexn- Iízadas, e .q�e m:zitos .��iciais- o sr. Osvaldo Climaeo, UIV
'

.

,.. ,
,I

1
I.. � ..

das guarmçoes ainda fIeIS, lhe
-:luncionário do DOPS. Por ato do exmo. sr. Gover- bléíc a

. 00 leia MIlitar retiraram o seu apôío. A ati ..
- a srita. Helena Ramos dalnador do Estado, de 6 do cor-

' l;, .

..

.

tude das .forças armadas que;:Silva.' rente, foi nomeado, para exer- Damos abaixo o discurso para impôr obediência às leis se mantem contra a rebelião,
- as exmas. sras. Adelina cer o· cargo de sub-inspetor, da pronunciado pelo deputado Sr. e respeito às instituições de- está se módíflcando em todo o

,
.Paladíno de Souza, Yolanda Fazenda, o sr. Abelardo Coelho CeI. Pedro, Lopes Vieira, ,na .mocratícas: 'quer Ilas lutas sul do país, o que obrigou Mo ..

"Wendhausen Campelo e Alei- da Silva. 'sessão ·de ante-ôntem, reque- contra os ,fanáticos. do Ex-Con- rinigo a substituir a maioria
.néa Teixeira Deuner. O ato repercutiu multo bem rendo homenagens ,a Policia testado, quer nas :r:ebeliõe� de .dos chefes militares' por ele-

Faz anos, hoje, a srita. Ja- nos nossos meios sociais, on- Milita_r, pela .passagem, naque-;24 e 32, a nos:sa Força Pall�ial mentos colorados. A esta'gTave
-mUta Borba, filha. do dr. José de o sr. Abelardo Coelho des- la data, do seu 112° aniversá-.m�rc:hou patrióti,camente ao situação uniu-se, também, se..

-_P�dro Borba e de. sua eima. es- fruta de :t!l;rgo�irculo. de ami- rio de fu�dação: Ilado do Exército Nacional e g�ndo a mesma f?nte , a -crise.
-;;posa Joana da Sllva Borba. zades, tendo SIdo mUlto cum- "'Sr. PreSIdente Srs. Deputados. batalhou eom denodo e bravu- allmentar que esta suportando.

primentado por todos. Na data de hoje, ha cento eira, eontra aqueles que pr()- a população" como consequên"
CASAMENTO

Estod'an'te de
doze anos, .re�istrava-se em .alcuravam �mplantar a d�sor- cia ?as guerrilhas que �stão se
nossa Provmcla: u� �c?nt�cl-idem no Palz e rubalar o? allcer- reahz3;ndo no sul do .paIs e queENLACE ABREU-PA:ÍGLE menta de grande e SlglllÍlcatlvases de nossa democracIa.' desartIcularam todo o sistema

Consorciam-'se, hoje, a gen- l1omércio
'

importânci'a para o bem estare.
. . de abastecimento.

\!'1til srita. Jesuina Botelbo Abreu, '

II
, Ã' a felicidade • do nosso pnvo e A Força

_ Pollclal. d� E;tado, As comunicações diretas com
-filha do sr. Zefe,rin,o José de C:;A��t?::Jf�� r�aC?o�;��;!: engrandecimento da terra ·ca- �a expres��� a:zt�nza a, e um

Assunção estão até agora im..

Al;>reu e de d. AdelaIde Botelho 18. :necessita se de um Quxiliar de tarinense: O ,eminente e digno os seus
_

IS .orla ores, e uma
pedidas ..

'·de Abreu, e o , jovem Edmun- escri:6rio q1l1e &leja datilógrafo e filho de Santa: Catarina, Co- corporaçao que .tem a!ravessa- Assunção, 7 (U. P.) _.:. O co ..

.-'I P' I f'lh d t h nh e'ment de eBcritura- d d F' l'
.

N PI' do honrada e dIgna. todas as
d f' d .

'1·'tiO alg e, 1 o a exma. vv!1., -:n a co e. 1 011 .

men a ar e lClano unes' I
-

d 'f'
.

d
.

I' d d meço o l.m a guerra ClVl
"Trida Pa:igle.

'

çao mercantll.
, res, seu infatigavel Presidente, [ases ' 1 {'�els t

a na.�on1l;,�,ad e

I
par8!guaia polderá resolver-se

Páraninfarão o ato civil por ._ baixava providencial. Decreto, e o seu ema eu: SI o u o
no "front" que se está for-

':parte da noiva, o sr. Tiago Ni- TEUS FILHOS extinguindo o ine.fi.ciente Cor- p�la. ordem,
d re. a d se�urt�ç� mando nas imediações de San

colau dos Santos e exma. sra. aplaudirão teu gestq, po da Guardas Municipais Vo- p�bhea, em e· esa as lI�S : Ul IPedro.
"-d. Maria Màdalena dos San:-

b Ia luntários, e creando em sua su- çoes e dos, pOddelp"��t' �O�StltUldOSj
,

É ,essa a opinião dos maisquando sou erem ,que co • do Estado e a a naitOS; por parte do noivo, o sr. bstituição a Força Policial Mi-
. '1' I sagazes observadores politicas,

�Wenceslau Botelho Abreu e boraste pró Restabelecim�D- litar, composta então de um co-
d
Sentmela dqU� �e da pe a or-

inclinados a ambas as frucções.
·exma. sra. d. Bernardina Bote- to da Saude do, Lázaro. tllandante, um sub-comandante, em.�entro,.o s � o',e que n.a
-lho de Abreu; o religioso, por _,._ _. ._._ _ _ !lave praças de cavalaria e oc.aslao ,pre;cI.sa vaI alem �o 11- �----IIIII!!I .

'Parte da noiva, o sr. Zeferino quarenta e um de infantaria. mlte geograüco de nossa, e_rra,
,José de Abreu e exma. es.pôsa; Co nVDCa'ça-O'

-'

A história

dessa"
patriótic'a -e mar.cl:ando, para as frontel�as

-por parte do noivo, o sr. Vitor. 'centenária conporação que ido P.als, a fIm de de,f�nder a 1I�- i
'BaIlod. e exma esp-Õsa. '

'

.

prestou tão as.s.inalados eva-I te,gndade e soberallla da
. �a-I

A ceremônia religiosa será A diretoria do Clube Recrea- lia,sos serviços ao antigo regi- tria, a nossa ForçadO PdOllClalj1 b d
,...

-

1"
. bem merece neste la o cen- . e o seu trata me'ntoce e ra a na pnmelra IgreJa tivo Amigos da Onça tem o mem e nao menos va lOS0S a ,.' .

'

d'
'

b t· d 'd d
'

.
'

bl' d E t d Iteslmo declmo segun o alllver-a lsta esta Cl 8! e. prazer de :comUlllcar a todos os seguranca pu lCa o s a o e
,.

1
'. .

tA. . '
.� . tIsana de Sua g onosa eXlS en-

assocIados que, em VIrtude do da Naçao, no ,reglmem a ua 'I. .

adiamento da Assembléia Geral é por todos conhecida, pois re- CAla, slbnlc;ras chOmet�ta.�ents ddad
" . ssem ·ela ,ons 1 Uln e . o

e, que estava marcada para 3 de presenta uma as pagmas maIS
.

Gertrudes Mono Braunsperger Maio passado, resolveu mar- ,brilhantes da História Catari- Estado.

c[�· para o próximo Sábado, dia nense. Porisso, pro·ponho seja con-

10, ás 14 horas, uma A'ssem, Corporação disciplinada e signrudo em ata um voto de lou

bléia Geral Extraordinária, em valorosa, elementos de suas vor econgratulações por êsse

tlOmenagem ao Presidente de fileiras, incoriporados ao Exér� auspidoso acontedmento e no

'Honra Dr. Osvaldo Bulcão ;via- oito Imperial honraram e dig-' meada uma ,comissão para
na te�do como local a Cruz nificaram a terra barriga-v.er-' apresentar á F10rça Policial do

ve�mel!ha Brasileir� (Ex-Clu- de, lutando braVámeente nos� Estado, em nome desta Assem-

VENDA de TERRENOS be Germania). P e d e-s e o campos sangrentos do Para-;,bléia, felicitações pelo motivo��
associados.

-

guaí; e no regimem reepúbli- i do trans.curs� deésa efeméride
LE,1.4U A RE'UTT�rAA DIRETORIA cano, em tôdas as revoluções de tão grata significação para flJU 'iL"

Florianópolis, 6 de Maio de internas do Paíz, onde se fez II a vida publiça e social de San- O VALE DO ITAlAI1947. iureciso o concurso das armas ta Catarina"'.

ANIVERSÁRIOS

SRA. ESMERALDA. :'LINS
_NEVES

Comemora seu natalício ho
je,'a exma. sra. d, Esmeralda
.Lins Neves, espôsa do sr. dr.
_Zulmar de Lins Neves, digno
..:Diretor da Maternidade de

� ":Florianópolis.
'

o

-_sr.

cí-

José Braunsperger

participn,m 0011 parentes e

amigas o .eu ca!tQmento 0fa'
recendo sua l!esid�ncia à R.
Almirante Lamego.

Florianópolis, ,3-5-941..

V'mdem-se 2 lotes excelente.,
situo -los no centro desta cidade

.

(Cha"'U'a do Esp�nha;. Tratar à
�UCl O"odoro 6 -- nesta.

,NENA M�UHADU A", situação política
. Rio, 7 (A., N.� - A' propósí- ma incumbência politica do relativamente á sítuaçã ge ..

to das atividades do gal. Góis Chefe da Nação, mesmo por-IraI da politica no Bra�il, não
Monteiro tem surgido .

ínúme- que essa tarefa está afeta o sr. passa de manobra destinada a

ros boatos, inclusive de-,' que Nerêu Ramos, cuja. prestigio desprestigiar o govêrno: e es

aquele milttar estaria íncumbí- no cenário nacional cresce dia tabelecer um ambiente de con ..
·

do de uma missão politic� de a dia. O próprio general \ des- fusão tão próprio aos inimigos
ambito nacional, O caso che- mentiu as notícias conttrznan- da ordem e da Democracia. \

gou a impressionar ao presí- do que suas atividades tinham A verdade é que o' governo
dente da U. D. N., sr. José Amé- o único fim de orientar-se me- do Gal. Dutra, pelas medídas

rico, que foi' desfazer dúvidas lhor sôbre o ambiente polttíco,' que vem tomando, continua a

junto ao presidente da 'Repú- para seu �xJCIusi:ro gOV�rI:o, í merecer os aplausos �e todos,
blíca, a quem procurou espe- tanto que ainda nao se decídíu-] cada vez mais prestígíado na

oralmente para esse fim. Tudo se vai ou não tomar posse da sinceridade de. seus propósitos
não passa entretanto, de ex- cadeira de senador pelo Estado patriótíoos em defesa do regi"
ploração politi:ca. O Gal.'Góis de Alagoas. _

me e das sagradas tradições da
Monteiro não recebeu nenhu- Tudo quanto se espalha, pois, Pátria.

EPILEPSIA
M'als de duzentas pessoas que

sofriam de ataQues epilepticos, es

tão completarpente livres tlessa en

fermidade, depois de terem feito o

tratamento aconselhado no folhetp
intitulado "Em torno das psicoses
epilepticas" de autoria de conhe-

cido clínico e professor da FacUl·

dade de Medicina do Rio de Janei-
1'0, Envio, gratuitamente, o referij
do folheto, a quem desejm' il1for-
mes preciSOS sôbre o tratamento

da Epilepsia, Cattas para N, Via'
na - Caixa Postal 4,104 - Rio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 to P'STADO- Quinta tel.ra 8 de Maio de '81$7
..----------------------------------------------------------�--------------------------��---------------------------------------------------------

LIRA TENIS CLUBE --- Domingo; dia 11. do eorreRte, eoek�tail
dansante com ínícíe às S haras.

Empreza .

de oavegaçao
CHER M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
rnaxima rapidez e garantia para tr ansporte de suas mercadorias

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

FARMACIA ESP'ERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e aBU1Dhi. será a sua p.referida

Drog� naci�nais e. e&tr!1Bgeil'!'8 - Homeopátias � Perta

m.uias - Al'tigo.s de bonoo.eha.
G&rante-se • exata obsemncia no reeeituirio médico.

,

I. CONTA CORRENTE POPUi:...AR
Juro�s 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com. cheques

BaOO8 do D1stJ'ito Federal S. A.
CAPlTAL: CR$ 60.000#)O.,D()
REsERVAS: CR$ 15;OOOtOOOJ)€)

Rua TrajilftO, 23' • Florianópolis

iii[I

Empresa (Construtora. UniverS8,1»
A maior Organlza{ão' Predial do Brasil

AVISA
A todos os portadores de títulos desta conceituada empresa,

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com
o Decrete-Lei nO; 7g,30 de 3-9-45.

Para maiores eselarecíenentoa é ravor dirigir-se ao escr i
tôrio central nesta Capital. sito' à rua Felipe Schmidt s/o
Florianópo.lis.

NB. Não faça �ua inacrição em outra empresa, congênere.
sem prunerro conhecer nossos DOVOS Planos de vendas'

4UTOMOBIUSTAS I
A'enção

PQ1'a o seu dínamo ou

motor de arrC1DCO

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94

COMPANHIA I6ALIANÇA DA RMA··
'odada .. 117� -- IétllD: I A·I A
(litJIJ:zro.tOti4 1: TJUN8P®lllT��

Cifras do ,Balanco, de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
o-s

80"900.606,30
5.978Ao1.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80•

Sinistros pagos nos últimos II)
Responsabilidades .

anos 98:687.816,30
76.736,401'.30'6,20

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Francisco
de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu,

Livras nuvos Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escute

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ondas mêdias);
Horários de - ieradiações: - Da-

10 às 14 Ci 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis.
D. F. DE AQtJINO

Red. do Jorntll «b�ESTADO».

INDIGESTÃO
Quando se forem ai!! dÔra

agudas após' cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as·
sim como a azia, que é UDl verda
deiro vexame social, torna-se •

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a soher .,

A primeira d6se do saboroso c P6

Digestivo DeWitt � (lã alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo afunção
normal' de seu aparelho digestivo
'de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira d6se.

Pe98 na Farmacia o

DOENÇA8 NrERV�SA.b
Com 08 prope88olt a. IDMlet.a.

hQje, u doenÇ'H nervoBU, qaaDü
tratadu elD tempo, sio lDal_. ,_.
,feitamente .. remHiáveis.-.o Cllr-3DtI..

Sismo, fruto da ignorâncMl, só poa4
p.rej.",d,i,car �s indivíduos .afetados ti,
tais�nferÕltdades. O. Serri�o Na
cional de Doença8 men� tliçlt
de um AmbDlatório, que aten•• ·ITa
taitamenle 08 doentes 8enOSOll .a-

4lcentee, na R•• Deo.o.... U. .... �
.. 11 "'01'''' tlJàriuua'"

Aproxime-se, mais de seus

amigos e parentes envísnde
-Ihes um número da revista O
VAl.E DO ITAJAt, edf� de-

..•.dl�a . � . �1��.�D�I:".'�Is..
: .1VENDE-SE

É IDlA DOENOA
MUITO PERIGOSA
PAJU À FAMÍLIA
E PARA À RAÇAMuito em -oreve serão publica

.dos- dois romances de enorme

prestigias nestes últimos anos: "Os
Massacres de Paris", de Jean Cas
sou, e "A Condição Humana", de
André Malraux, em exeelentes e

completas traduções de Libero
Rangel de Andrade.

***

Está no Iprelo "Sócrates", a ge
nial biografia qulit tornou famoso
René Kraus. A versão vernácula
dêsse livro correu por conta de D.
Marina Guaspari.

***

Vai ver a luz da publicídade, em
tradução de Eloy Pontes, um dos
mais célebres romances de Anato
le Franco: "A .Rotisser.ia da Hainha
Pédauque.

uma geladeira marca

nova. Ver e tratar à rua

Schmidt 22, Sobrado.
manual n. 820.

Neve,
Felipe

Fanei·

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

Programa da 'B.I.C.
'para o Brasil
QUINTA-FEIRA, 8 de maío n

19,00 _ Sumário dos progra......

I mas.

19,0& _ Inglês pelo Rádio.

19,15 _ Noticiário.
19,30 --,A Cena Européia.
19,45 _ O Compositor da Se...

mana _ Brahms.

20,00 _ "Pergunte o que quê
zer" .

20,15 _ \Múisica ligeira pelo-
conjunto "Os Masca,..
rados " .

20,30 _ Dsárío Düplomátíco,
por Harold Nícolson, .

Margaret Good, piano
Noticiário.
Comentário de Bentos
Fabião.
Palestra sôbre Ríms->

ky-Korsakov, por- G�
rald Abraham.

22,00 __'. Rádio-panorama.
22,15 _ Noticiário.
22,20' _ Comentários da Im_,

'prensa Britânica.

20,45
21,00
21,15

21,30

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

o mELHOR ()OS mELHORES

�\.ICOHS ... 'O).lj' ..

COMO\JMA OAS COh'H'II!UICÕE5 ce (iUEQcoa, l,):rlJOaoQA10QIO ODMf.�
o PQt;CO Of:!olt I>D.","'<' ,,;..,)<OIJ 2Q'Y.

***

"Soberba", que em inglês se

intitula "Thre Magnificent Arnber
sons", culminante produção do
grande romancista norte-america
no Booth Tarkington, acaba de
ser publicada na conhecida coleção
"Os Maiores Exitos da Tela", da
Editora Vecchi.

***

",Segredo6 de Alvova" é' um livro
de impagáveís confidências ínti
mas, escrito por uma críada de
quarto muito esperta e bonita, que.
serviu nas melhores casas. e

nestas muito viu e a seu gôsto ob
servou os patrões, inclusive quan
do êles se podiam julgar mais a

coberto de. tão indiscreta espiona
gem. Octav€ Mírbeau, o famoso
escritor francês que assina "Segre
dos de Alcova", assegura que nada
mais fêz do que corrigir 'Os deslí
ses literários da travêssa Celes
Una. Será certo? Porque neste fa
moso romance, que acaba de triun
far na tela, interpretado' por Pau
Iette Ooddard, a camareírazínha se

nos revela como acabada escrito
ra, dotada de penetração. psísoló
gica 'e de um poder de. observação
que para si quereriam não poucos
romancistas. _

"Segredos de Alcova", livro que
nos descobre os bastidores de tan
tas casas ricas, elegantes ou bur
guesas acaba de ser publicado em

primorosa tradução de Alfredo
Ferreira,

***

"O Princlpe", de Maquiavel, com
os cáusticos comentários de Napo
leão Bonaparte e Cristina da Sué
cia, em tradução direta e inteira
mente fileI, de Mário e Oelestíno da
Silva, acaba de reaparecer em se

gunda edição, rias nossas livrarias.
R

'

SÃO FRANCISCO DO SUL para

I

pôrto deI

Transportes regulàres de cargas do

Inform ações com os Agen tes

F'Ior ianópojis - Carlos Hoer-ckeSj.A - CI- Telefone 1'.212 ( End. teleg,
são Francisco do Sul-Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'ele lcne 6 MOOREMACK

OOMERClANTE� Dá um li
Vi'O à Bihlioteoa 00 ee.tro AIca
démico XI' de F�eiro. Coa
ti'ibttirás. assim, pera a forma

,.,ão oultund dos ea�e.
de amanhã I

('��Q pri-4vro" do
C. A. XI de Fevereiro).

NOVA YORK
,
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--CL-UBE- DOZE DE AGOS-TO - Programa para
Dia 1 I, domiago ..

--Tarde daaçaate, das t9 às 24 hs, Dia 17" sábado ..--Gra.de c••-

-certe do celebre baryteno brasíleíre Sílvís Vieira, com iaioio ás 21 hs.. Apís o loa

seírée elegante, Oportunamente será marc,ada, a data para reserva 4e mesas ..

Dia 3 t, sábado ..--Soirée elegante com' iaicí. á 21 horas ..

-certe
,

' ,

�:GOVÊRNO 00 ESTADO
Dt. (L"ANO G.

G;ALLEV1'.
AD V OGAD'O

Decreto de 30 de abril de 1947

-o GOVERNADOR RillSOLVE
Crime a. cível

Co-nstituição de \SociaiJade. '

NATURALIZAÇÕES
Título. Oeolorcrt6rio.

E.crit. -- Praça 1'5 de Nov. 23.
lo. andar.

Ra.id. -- Rua Tirodentel 47.
FONE •• 1468

Conceder exoneração; i f

De acôrdo com o art. 9,1, § 10, alínea
a, do decreto-lei n, 572, de 28 de ou
tubro de 1941:

A Júlia Cascaes Pereira, Estatístico
.Auxil lar, classe H, do Quadro único do

,

Estado.
Decreto de 2 de maio de 1947

"0 GOVillRtN,ADOR RESOLVE
.

Remover:
Maria do Carmo Pierri, Professor, re- V d- ferêncI'a III, da Escola mista de Fr-utei- ' en 'em - se

ra para a de Minas, distrito de Ilhota
.munícípío de ItajaL

'

Decreto de 3 de maio de 1947
":0 GOV!ElRN,ADOR RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item IV, do
,decreto-lei n.' 572, de 28 de outubro
de 1941:

João Ferreira para exercer, interi-na
emente, o cargo da classe C da carreira

- orle Atendente, do Quadro ünico do Es
.tado, vago em virtude da exo-neração de
.AstrogtIdo Soares de Carvalho, 'para ter
.�xercic;o no Pôsto de Saúde de Laguna,

"Decretos de 5 de maio de 19'{7
";O GOVERNADOR RESOLVE

,Conceder exoneração:
A Marcos Rauh, do cargo de Prefe íto

- Municipal de Iridaíal.
Nomear-i

De acôrdo com o �rt. 70, item II, do
"decreto-Iet feder-al n. 1.20Q, de 8 de
abril de 193�:

Aro Ido Neves para exercer, em' comís
_'-são, o cargo de Prefeito Municipal de
'_Inda:al�

,

De acôrdo 'com o art. 15: item I, do
,decreto-I,ei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:_

Gerador Marconi -- Londras 15/21
volts -- 30/20 omp. -- 1440 R. P.M
prop�io para corrogar bateria. ou

luz, com rheo.tato.
Motor 3 ph, 220 volts 2 HP.

1440 R,P.M" c nrn chave Triangulo
x Estrela a automatico com eixo
ombcs 09 lodos Marconi-Londres.
Motor gasolina. Iron-Horse com

gerador 110 volts alternada 800
watts, 8 'loltil x 4 am pa, contínua.
co rn p.eto c/tanque etc.
,

Rua João Pinto, 29 .. Sobrado,
O. Ci. BOHM

Aluga-se
um apartamento à Rua Cun
ae lhe iro Mafra, 150. DII-se pre
fer ência para escritório o,u casal
sem filhos. Tratar no mesmo

VENDE-SE'
na vizinha cidade de São José,
uma confortav.l calla a chocara
_(.propria paro hotel) tendo inllta
loção de ógua s luz, situada à ruo

-Ptolomeu As.i., fazendo fundo. em
o'tima praia de banho. Informa
ções com u, proprietario .lo Bar

-

.J

Milto,n de Almeida Coelho para exer
... -cer, em comissão, o cargo de Auxilia.r
",de Fiscalização, padrão H, do QLiàdr()
único do Estado, oriado pelo decreto-J.ei

: 'n, 11, de 24 de abril de 1947.
Decretos de 6 de maio de 1947

';.0 GOVERNADOR RESOLVE proximo, no mesm'a ruo.Nomear:
........... ,. .

De acôrdo 'com o art. 15, item I d&
decreto-Ieí n. 572, de 28 de out�bi:'o
de 1941:

Braz Vi-eira para exercer, em cornís
,',são, o cargo de Auxiliar de Fiscalização,
-,pa.drão H, do ,Quadro único do Estado,
,.criado ,.pelo decreto-lei n. 11, de 24 de
',.1l'bnl de 1947. (22<'112)

De acôrdo CO!)l o art. 1-5, item III, do
.decreto-Ieí n. 1'>72, de 28 de outubro
de 1941:

Abelardo Coelho da Silva para. exer

,�er, íntertnarnents, o cargo de Sub-F'is
-caí da Fazenda, padrão J, do Quadro
:único do Estado, cr íado pelo decreto-lei
:11, 11, de 24 de abril de 1947,
Rubens Vitor da Silva para exercer,

'interinamente, o cargo de Sub-Fiscal da
.Fazenda, .padr âo J, do Quadro UUlCO do
Estado, cr iado pelo decreto-lei n. 11, de QUARTOS.:24 de abril de 1947,

De acôrdo com o- art. 70, item H, do .

decreto-Ieí federal n. 1.202, de 8 de Pr� cisa-se
abril de 1939: Ofertas à

PERDEU-SE
Entre 011' rual E.teves Junior,

Tenente Silvaira e Anita Gariboldi
um relogio de PIatino. de Pulseira.
Gratifica-se a quem entregar

nesta Redação.

VENDE-SE
um sobr-ado sito na Praça da

Bandeira n°. 67
Tratar com Antonio Grillo na

RELO JOARIA GRILLO
.............

'

.

de um ou mais.
esta Redação.

Carlos Büchele para exercer o cargo
,<de Prefeito Mun íc.pal de Concórdra.

De acôrdo com o art. 16, item IV, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

GeralcIo Gama Sales para exercer, in
-terinamente, o cargo da classe H da car

Teiril de Oficial Administrativo, do Qua
«1,ro ún:'Co do Esta.do, para ter exercício
ena Assembléia, Legislativa IEstadual, cor-
-:rendo a despesa por conta da verba cujo serventuário vitalício é Aroldo

, 0-601, do orçamento, vigente, • Neves,
I?'e acôrdo co-m o art, 16-9, do decreto- Conceder exoneração:
lei n, 431, de '19 de ma,rço de 1940: A Luiz Santy Telles, do cargo de Pre-
,combinado com o arL 320, do decre- feito Municipal de' Tijucas.,
to·lei 11, ,614, de 2 de março de 1942: A Ivo Silvei,ra, do cargo de Prefeito

Rute Holetz para exercer o cargo de Municipal de Palhoãa ..

Escrevente Juramentado, com a atribui- Designar:
ção de fazer reconhecimento de letra' e

_
Adir Ganotti, Secretária da Prefeitura

firma', do Ta'belionato de Notas e Reg;'s- Municipal de Tijucas, para, responder pe
to de Imóveis da comarca de Indaial, lo expediente da mesma P,refeitura.

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

Vendem.-se
I casa sita à rua Uruguai n 5.
2 propriedades no Estreito.
Tratar com ]0ão Cascaes, à

Rua Traiano na, 11.

.

"VIR<iE

-

....

Sessões parlamell
tares
Rio. (A. N.) As sesões

da camara 'dos deputados pas
sarão a ser realizadas pela
manhã, iniciando-se ás 9 ho
ras, de acôrdo com o projeto

I
do novo regimento interno. In
forma-se que a idéia foi bem
recebida entre os' deputados,
que consideraram' mais pro
dutivo o trabalho pela manhã.
acordo com o projeto do novo

regimento interno. Informa
se que a idéia foi bem recebi
da entre os deputados, que
consideraram mais produtivo
o trabalho pela manhã.

Sociedade de Cultura
Mu,ícal

Assembléia Geral Ordinár'ia
Ficam convidados 08 ars, s6ciol

da Scciedade ele Cultura Musical
para, em sessão de Assembléia
Geral Ordinária. que se realizará
no dia 13 do corre";te, às 19 ho
ras, na .éde locial, à rua Tenente
Silveir<1 69 (Cruz Vermelha Bl'a
lileira), para tratar da oaJeiçãó do
novo diretoria'.
Caso não haju número sufieiente

para eata primeira convocação,
far-se-á nova chamada, à. 19,30,
quando funcionará com qualquer
númaro de a.sociados. .i< '

Florion6polis, 3 de mâío de 1947:.
ARN<'i>LOO SUAREZ ,CUNEO;

Pre.idente em exercício

A dissideocia ude
Dista em S. Paulo
São Paulo, (A. N.) A

Ação Popular Renovadora, sur
gida da dissidência local da
UDN, acaba de lançar o seu

manifesto, onde estão os .prin
cipais pontos do seu progra
ma. O manifesto está assinado,
entre outros, pelos srs. Paulo
Nogueira Filho, Paulo Ribeiro
Luz, Oscar Stevenson e Carlos
Castilhos Cabral.' S a b ê-s e,
também, que a. Ação já conta
com centenas de adesões".

0_···········.·········;0······.· .

-
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Nem se perguntá"
.
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Só uso Kolynos!
" dIZ

Jane Greer
famosa .�sfrela do':RKO Radio Pictures, quê _ aparece em

"THEY W_pN'T BJUEVE ME'"
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Gosto 'de Kolyrios porque tocla mulher fosta de ser

admirada .. E porque um só centi-netro deste creme

dental concentrado - não é preciso mais - deix i ' S

dentes limpos, o sorriso bri hahte, .o hálito perfumado,
a boca toda deliciosamente fresca. As estrelas e �S

astros do, cinema sabem que kolynos ...

agrada maiS... rende mai�/

,1_
'I' Faça corno eu:

Use Kolynos duas vezes por�dia

K407,PH:__-------------- Mr-.-:l'U'

DATILOGRAFIA
Correspondencia
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente
,

RUA CARVALHO.ALVARO 65DE

A primeira Agita de ColôRia feiUf
no mundo (oi fabricada na eida�
de Co16lnia pela Fábrica de' ,.Teu.
Maria Farina.

CASA MISCELANEA dimi·
buidora doe Rádios R. C. A
Vi.ctor. Vâlvulae e Diecos.
Rua Conselheiro Mafra

I

ESP'ECIAlIDADE"
« .A �ETZEL J NIKJ8TRIAL-JOINTILLE (Marca� regllsl

TORNA A ROUPA BRANQUIS8IMA
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'Medalha que dignifica
e eleva o esportista

"

Nobre e patriótica mícteüva

D'E. A C O' 'R"
',',

DO".'
P�OGRAMA �:7;�\(0 PARA A do Barriga Verde

"

.. '.
• • .. Sábado - FUTEBüL Com o título e sub-título acima. mesmos atingido a soma de pOl1-

"C -" é
' '

l IbsU to L
'

d C t
Nesta capital « "O· Estado" publicou ern seu nú- tos exigida. Aguardemos. os nomes

,

,arr11'peao um �-emaIlJarJ?, eS-I' I10U 's� '1 U! iS. 'J.!-'C-ID e, as ro

I Caravana do Ar x Clube Atlético mero de 13-4-940, 'portanto há 7 rios que. serão distinguidos pela,
POI'it!lWO que se publica no R10 de I

ainda ,e, o rnejhor saltador em varo
(C l Amador: t d P', , _ '... ampeona o ma' OrIS a a r i- anos passados, um artigo em o troféu desport.ivo de maior sígní-

Janeiro sob a dlr,eçao. do popular'

I
'e albu:a. Piedade Ooutmno conta-

meira Divis,ão) no Est�dio da F. qual congratulava-se com os dír í- rícação, já ínstiundo, até a pre-

�oIll'sta e IO(mtlor.'��gl!lia�O +'l,eto'do ��a' �el1ce,ndo .tt�;� �elx.ando;,S€ C. D., ás 15,30'horas. gentes do Barr ígu-Verde, assim sente da+a, nos meios de,g,portivos

'M,omed'm fq�e nat u ,�:ma .

opa
I

.� I D'o ogra ar' CdOlfil ·GO 1.' rn o, afo coo o...
Clube Atléme"o x Caravana do enoeerando o aludido ar.tigo : de SahrLCI. Catarina, '

, 'un o : a
..
zra a ; OI'tC<I....ar noo.lrOJla,' V!- orrnngos '.a, ma p,on'"I�'J,Ca, nos

Ar de
_

-

_ (Carnpeeuato da Divisão "O Estado envia sinceros cumpri-
brar de intensa emoçao, diante das

I'
campos de ífuteba.l, e s:., nao jogou Aspirantes). no Estado da F. C. D., mentos por tão útil e patriótica

suas 'notáveis reportagens radiof'ô- na seleção nacional foi 'a pedido a's 14 horas,' "iniciativa, digna de ser imitada
nicas, atrevés das' quais o

BraS.i11
seu,

'

.

-, '

, ,'i'· No Rio de Janeiro: por todas ás aqremiacões

esporti-lacompanhou c,o.m,. i'l1terê.sse .
ínco- J;i',al,ta ori.'enbaçã.o, técnica" faltam

. "Bangú x América, (Torneio Muni- vas de Santa Catarina",
.

mum a magnífica trajetória da i estádios, malta opoio governamen- cipal), no Estádio do -São Cristo- Essa medalha constitue, real-
alua �q�irple p,ell?'s '�anlPÜ's dai F'ran- � tal, falta tudo:

.)'.. .. vão.
k

mente, um troféo honroso, Sórnen-

çal: JadITos, 'hrubl':!Üam06 a 1,1':l,Í' o e�� ii com;ençtamd -'&� os dlngente� flp'ede- Bofafogu x 'Canto do ,Rio (Tor- te longa atividade dentro (lo clube, I
plênd] o sernanarro carioca, que e, rais, esta uais e rmrmci aI6, .

M
..

I) E tádi d RITZ HOJ·e ás 5 e 730 h 1'<1.,..",. -. ',
, .

.

nelO UlllrCI.pa, no s a l-O o muita per-sistência e dedicação só- .

.

-

, , o .....,.

sem favor, o melhor espel,ho 'das. de que fomentar a prátíca es-
V' d G a noít mará no cómputo dos P'0'l1t0s' o,

- ROXY - ás 7,45 horas
..

d
'. .!

t·
,

d
'

I de r I asco a ama, a nOI ,e. .

atIvll�al es espontivas da capí tal do

IPor
nva e rum ever jgua ao" e pa- Oleria x F'luminense (Torneio número necessár io

.

para f.J-can\}á- Sessões. Chies
país e porta-voz autorizado d-os virnenbar n-uas e estradas ou cons-I M ..

I)
,

E l' do Fla- la. Ela não renresenta a vitória de Sydney GreenSíreet - Peten
anseios dos verdadeiros esportís- ,[inür escalas e ho,síplÍtali:s.· uruoipa ,no .s aluo. . "1' 'L

,. • •.. <, • mengo. um momento, mas a SOilloi de mui- Lorre - Geraldine F'ítzgerajd;
tas nacionars, ,que almejam pa['a o'. !Essai ,Ju'VlB'llILude raqUltI-ca ,e. mail Domingo FUTEBOL IOf! tra,balhos,. Os .car-go�. da direto- TRES DESCONHECIDOS
o mosso Ipaís lugar de- r-elêvo no tConforifi'ruda é ![)['odn'to da flét!ba. N t

'

't I. J'l,a" do d'e"partamemto 1Acni:co, os Censura até 10 anos.
, .

t· t I d lt" r·' O' d' _1" ·es a capI a .

cenano coo Im'en a.
.

,e '01) u_::a . ,rS'llGa.. S' Iru J,Ces .UJe FiJg'll'erir,ens,e x Avaí (Campe-ona:to ,serviços pre:stados, arS f)ompetições No ,progra�a: - Cine Jor-

,

O fl'aleaSSiO lPallclal do Brws1<1 no re,pr,orva,çao, 'em nos,sa-s escolas· fa-! Amadorista da Primeira .Divisão); disput.adas vi,toniosra's ()11 não, ,1'-8- nal Informativo, - DFB.
XV ?amp,eonruto slUl-amerl�a,�o d'8 l�ml f1loq'U:J1.Lemel1�,e em .favor �a I no ESlbáidio da F. C. D., ás 15,30 hl's. pt,es,entam deternlinadú núin'ero de Noticiário Universal - Jor-,
atletwsrfio, elÍe-tuado no e,g;tladlo do· c-e ebre maxI�-a: mjjns ,Slana

_ I� i Ava í x Fi,gueir'ense (CalIDp.eon�- pontos' que vão sendo (�reditadors nal.
Flu:mirnense F. ,C., merece,u çle eor,pore.t-'Sa.l1O ·d·:

E 'o corpo sao ei to da Di,visão de Aspirwntes), no aos traba�hadores do clube. Os que Preços: - RITZ - 'ás 5 ho-·
"Ca,mpeão" uma orôni,ca, f.elilCÍs,si,- o ·esrpo,r. re qUle, 'a. r ,. .

h T - ., ras 4 40 3 00
N' "'·1 d 'ih"" f t

I Estadw -da F. C. D., as 13,30 ni. a,tingirem MLLJ POw'DQ'S farao JUS -, -, .

ma, pela oportunidade- e jus:tesa ll1@lWm ise I U a SCJilJ�e o u .u- No Rio de Janeiro: a medalha, que s,erá a-compan,hada RITZ - ás 7,30 hora,s
dos seus eO:Dlceitos, retratW9üs fiel- roo de, uma ra'ça 'que nao praüca

BonsUices's'Ü x Madur'ei;ra (Tor- de llm di,ploma de mérito em -cujo Preço único - 4,40.
mente os pontos fra-co.s ,da ll:os6a esporte. A d,ecadênlCÍ'a,dos povos s,e

neio MLlJ�'itCi,pa!I); no Es,tádio do verso consta os servioos pr,e,sta- ROXY - 'ás 7,45 horas
üngalni'zação esporti,wt e que n{)s ca.ra-cterÍ'zou ni-tidament·e pela, in-. Ola'I'I·a dos'· Cr$ 4,40 - 3,00.
levaram sem -dÚ'vi,da 11,0 d,e,primen- f,eriü'ri0ação tfi-slÍea. QUaJl1do os i'n-: s- ··C .

t
-

V d. Gama 1:). ,de o artigo -cita,do nUl1Jca
te i,n&UI0eS'so que h· . tllSilJamos i di'vi<d'uos atil1gem -o máx,imo da vi- ,ao. rIS ?V�o: x asco a,.

I'
'.es..

"
'oJe

",' . . ,.', (TOr,nelO I\HI'lll'Clrpa1), no EstádI'O da, maI,S se, -OUVIU qualquer J'efe.ren,
-

.amargand-o.'
,

da sede-�barla, '9hJela '�e �1.GJ.OS, a, Bota:fogo. '

.
cia. a honrosa medalha que o Bar-

,Co.m 'J)IfliqllenaS mo-difl10ações a raça defIol1ha ,e se ar't]qUlla. r
.

T
.

I'
.

V d·· t·t·' E·
,. ,. .

'

. .

",
Em São Paulo - OrnJ810, m�l rlI�a- ,e-11 ,e Jns � 'UIU. < IS que a

me-l1cl-Onaldla crômca !s·e aJ'Usta 'ao, _ D�lx.em-o-s, lP�rümto, '�e I&do �
,cio do" Campeonato Paulista. de' mesma s,e,r:á, ,conr,e'r:ida a di'v;er,sos de

110S.80 amb-lemte, e como tra.ta de! mamila dos proJetosr ,ml;ratbo.Jantes F " ;h " i. '. I se 1S' eLement6s :p,or haverem ',os
, • ..<'

, • I A "·d di
'

.,",." uue,uou. !l ",

:assunto VaI'I,aS veZies p-or n"",s ven- i' s· 'cr '31 es lumve'I1SIJ/d,naS , re.cor-
. .

ti-Iwdo, não nos Jur:tamos ao l:l'r.:_az:e!l"I· distas ,de .pedras funtl'amentai,s', as

Noll"C.I- a�sEs'.p.'
,I'

orll-va's de Programas Festivos em R.e-
de transcrev,ê-Ia, com a devida "vilas openárilas" ,tipo contos eLe. -gosijo ao DIA DA VITÕRU
vênia, dos p.11ez3Idos Con1'Taders da: mil re uma noites ,e tan-ta,s· outrals . ODEON
M,etropole. I fáIlltasiars pN�cis;am acabar. VarIlíl°s Tôd.Cf Parte Ás 2, 33/4, 51/2 e 7112· horas,

Ei-la: ,consltruir ,estádios 'par.a esbudante's - Sessões "Para-Todos"
O .oalmpeonato Sul-Amari-cano de 'e OipenáfírOs. Daqui a ,allglÍlns anos Peix'oto, golelÍTo, que defendeu po reinainte dmningü úlümo, foram 'TYRONE POWER

AUetli'smo está ,em plena marcha. I diminuir,ão os i,m::lices alarmantes as cor,es do Caravana do Ar na tranSlferidas :l)ara� o próximo· do-
_ em _

E nãü :são rilsonlhas as, P'8'lIspercltivars':da n-o.ssa, :d€Jcrudência esportürva. E última tempora.da amadori'sta,. foi mingo. . A MARCA DO ZORRO
no qu-e diz resp.eito ás poslsibilida- i o croni,s'La ao registrar 'llm na- contrrutadd' prelo .MI-étoic.o, de Curi-ti- - Informam de J,oillville que

- com _

des da �quitPe ,blla,si'leira. AliáS era
I
granrt,e -de 'Um crertame conti!nem- ba, que domingo último sagrou-se em vi,s,ta do S'Uic'esso que a'lcwnçou Linda DARNELL

previs,ta a surperi-oridad� dos arr- ta:l, ,como o ,que sre vê nesta rpági- ,campeão do :LonneioO-inieio' (\0 -ca:m- a cor,rida de bicirCl-etas; realIzruda nrO
Basil RATHBONE

gentinos', ,cuja "l'e:p'res'eIDLação" nu-I na, rpoderrá di,zer - ei,s aqui u:ma rpeonato curi,ti,bano ide .futebol. / di·a 10 de maio, os dirigentes da
Eng'ene PALLETTE

merosa e berrn PMParruda, oorgia das viitórias brasil'eims e não arpe-) - Segul1do telegrama,s pro.ceden- Liga, Altlética Nor,be Ca1�rmense es-
_ No Prtlgrama:

<l-érsd'e ha, muito Como fraooa fav{)-, nas isto: a uni'ca vi,t'Ória dos na- tes de ,pôr.lo Alegr,e, reina .grande tã,o proj'eital1do ne:al!,zar nova
1) ,- Tiro ao Pombo - Nac_

ri,ta. I,cioruais ma pr:imcir,a. etarpa do sul- entusiasmo entre os deS/l)oI'tuista,s comp,eüção .c ire I is tica., 'CIU,j!O' peIlcur-. Imp, Filmes.
E' !i:Jrelciso rPedi:tar sohr'e os ru- ,amerilCa-uo- de a!t1e'tismo. A f-oto re-! g�:uchos ,caim ,a :p.ersp'ecMva da pró- so &erá de. J.oipv,il1e a Jairagná (ida 2) _:_ A Voz do Mundo

mos do desporto br,a,sü.leâ,r-o, s'eJa I gi'stra o saMo de' Franci'S�co de JGlma Ida do Flamen@o aiqr\.l'ela ca-' e vo.Jta).
. Atualidades-

quaÍ fór a esp,ooialirdade. Veja-se o Ass'i's' Mo·ura,· v,encredor da prova. pi,lal. O el1contro :es1tá fixado pa,ra - A regat.a de enloenramento da _:... Preços: _
•
leXlemp!.o aI1g18il1tinlO.'O g-oveDno a.poi- ,com 7m10. O recorde 'sul-ameri-! adia 15 de, ,corrente e s�rá adver- ,temporada gallClha de :riem? 1946-

Cr$ 3,00 (Único).
ou ao, maximo a, inióatirva do .com- cano ,é de 7in55, de Bento de Assi,s." I sário ,�o nllbrro-negro canMa ° In- 4�" reah-�ada dümmgo. ul-bmo em

"Imp. 10 (DEZ) anos".
pal'lelC-ime11tlo ao a-Lurul 0ffi't3llTIe. O Esta c.rôniea foi ·esba-mparda no � .te.rna,cwnal. ,

.

Porto Ale-gre, fOI bnlhantement,e IMPERIAL
,@ooto é, 'apen-ws, o comrpl,errnel1w da numero Ique saiu a 28 do mês fi,n-I - As regata,s entre 'OIS dOIS' c�ubes vel1ciiCla, pelo Club.e ;de Regatas

- Ás 2,' 5 e 7V2 horas _
.atitJude dos gov'e-r.nantes angelIl'tÍnos, i do, 0Omo le.g,erilda de um ,ex;cel'E)nt.e i ná,uticos de J9i,nviNe, Ca.c'hoelra e Vasco da Gama, s,egUIdo p,elo Bar-

_ Sessões Populares _
ouja proteção ao.s desf!)O'rtos' vem I' flagran1te do saLto de Fral1Cisco de! Atlânüco, 'e� Vir,htd,e do rfi'aü tem- rm3'o. BUSTER CRABBE
s,el1do traduzida ,�fi,cile-nte e elloqruen- ASSI'S Mo01ura, valor novo do, :e5Po:r-1 - e'm ..:_

temente, através do fina'nciamrenluo Ive-ba'se narcionaJI ,e um dos poucos

I Um DU,VO eS'ta' 111"0 ,q,ue sur,ge
. SEREIA DAS SELVAS

daiS gra,nde.s I"emodelações materiais ,patrilcio& que co11s'e.gui'ram brilhar I
.

- com -

dOIS clubes portenh-üs. <Desde 1937 no ,cerlram,e r'8eem-telllllinad'Ü.
.

Ll1lforma a Algênici-a AJ'g>us: outra, des'ta, v,ez, do estáidiro Pirol'e- Ann CORIO.
foram constl'lúdos lem Bllenos Air'es Que o f'r31casso nos aljJI'tov,eit,e para Um rdos maiores p,roblema,s-. e· que -Lári:o, -ca,ll1\po ofi,cial do Bal1gú. Suas - No Programa:
vários e,S/táJdios, nada foi IJJegadD ao�! o futuro e 'que nos ,certames vin- mais dores de cabeç� dava ao des- dimensõesr são Rotáveis, te'l1dÜ' ca- 1) - A Marcha da Vida no;

duibes. e ,entidades para melho,ria

dej dO.�Ul1Ü1ey, ha,�a mem:olS �'e{rsonalismo po,nti'sta ,sensato, e'ra o -cas,o dos G2 - Nac. Imp. Filmes.
,suas llls'tala.çõ'es. na es-cwlaçao ,das 'eqUIpes, melhor estádios. Na v,erdade o Rio de Ja- palcidade para 20.000 eSIP,ectadores 2) - Guerra no Pacifico _.

C
'

I b f I" d orI·en'taça-o no c·eu proma ",C· cOl1fortav,elrmente ,i'ns:talados. Terá Sh tOinrv,em em rar .que a a"a ,e
I

" , ,
,� 'v',- ro e w 1-

neiro as [pOs'suia ,em il1uanero infi- or -

valores novos provém da, falta

001
'na Ide tudo, mais, intere's!S-8 do

mo e deste número rpouC-Q:S era.m
aI-ém dis'w, 'Uma pi,sta olímpilC:à que 3) - A,s Tulipas Voltarão a;,

.

t I
-

t·· C d "'overno -causarr.á inveJ'a· a mui'tra ge!lllte. FI' D h C 1 ·dIUtS: a"açoes ma' erraI'S. orno pO' ,'em., , '.

üs ,que .se alprorvei tav3llTI. Agora, onr -, :esen o O orl o

s'Urgilr novos at1-elhas:, nadadore.s': P,e:ro.nr. deu ao's S,8'US rutJ.et&s 350
entr,etanto, 'parec<e que ii, ,coisa es- EXicetuáudo os ,es:tá,dios relo Vas-c,Q e '- Preços: -

jogadoDes de baJsqueLe·, de :finte,bol mil cDuzei.ros, qua,tTo tra,nsrpo,rtes {rá �,el.hor-anldo, pois que arpós' a do Flumi,nense, o Prole'tário_ será Cr$. 3,00 - 2,40.
e outras modalidades, s,e as pra9as 'fIIére'os ipa'ra, a sua, vinda 'ao B,rasil, inauguração dó. es,Ládio �o Olári,a I a Imel'hor de ,t,oda& as,�raças de - Ás 71/2 - Cr$ 3,00 (Úní-
€oSiPorrtivas são i;ns!llifi-cirentes elll1' e mai,s carne\ trigo e aveia...

já ,em jul:ho IPrOxlmo seTa data de eSQ)ontes em todo o paIS. . co) .

número e ,qua1idruqe? rQ 118sultado todos s'a'hemos. "Imp. 10 (DEZ) anos".
V:eja-s,e o exemplo de Minas' Ge- W. G. LimpeRas, COl'lsertoll e reformas

O VALlI9I DA, WW'lAJAt,rais. illm Belo Horizonbe foram Serviço. rapido. e Çloro.ntidoll � ",.I.�

___________,:._.__ ASSISTENCIA TECNICA Procurem na Agência,coustrnidos de 19,37 para �á, várias Médiante módica mensalidade encarrega-lIe
'

ProgreSso,pis.ci,nars. Resultados: a a,quiti:ea de fazer lÍlnpesos parclCUS no
, NA ARGENTINA É ASSIM! lIVRARIA 43 LIVRARIA

mineira vem, àJpresenrtal1do no,tá-, iIlTóprio locai. -'"
.

,"eis progr,e-ssos. A ,garo<ta,da mou- La PlalLa, 6 (via aérea,) _ As en- SEMANAL, QUINZENAL ou ,MENSAL. I R08A

Ib�nlhes.a é ,hr�ta->C!amip�f_ d'e' lÍl.ata-lti-d�d:es IculturaÍ'S ,e, despol'[i;va,s po- OFICINA RADIO TECNICá

II 'I· 11m «�pl·t' fi rei »" nn D,8R,.'çao lnfamrLo-j.u:v8ll\'1.. Ü ,basrq,ue.te i demo obter emprestImos do go- Ru�Efo�O�f!�IC: 32 lU li � .H ., ..,
min,eil'o proj-etou-S/e até â

CÚllll1i-1 v,êrno,
consoante uma nova regu-

. I Rio, 7 (A. N.) - Um aviãp'
nâ:rucia de -calIT][p'eão bir.a.si,leiro deslse lamEmbação iCJ'ue vem de s,er apro- 181M dE""

II \ de caça "Spitfire" , do tipo
esp.QTte. E s'e ,em íVhna:s ,f'or,em

CO-ll:S-1
va,da. Esses e:lllll)l'éSiti,�OS -deverfuo UX. , I ar ..

, a fi'Cr Ito� IIIo 'usado, pela .R4F, na última
tmüdas pistas de ,atJ;etilsmof:; per- ser 'u til itrudos' ,para construir está- vtI& lIlI m

guerra, ,fez mteres,santes de-·
,feita's, ni.ngue:m se iluda' sohr'e o dias, adquiri.r terrenos' ou edifícios Precisa-se de um rapoz solteiro, que saiba nem monstrações 'de vôo, hoje,
l)r-ogresso que advirá, ne'ss,e ramo. e. Icampos de. e,spor;.te ou para am-, datilografia, português e contas e que tenha alguma sôbre a ;cidade, assi'stidas pelo·
'Enrquan10 isso, Ri-o ,e São Paulo pa- pliação -de iocais que t,eI1Jham por experiência de escriítório. Carta do p�oprio pUnhó, com ministro da Aerbnáutica e al�
TaJram no tempo e no 'e'SlPaço. ,P,a- finalidade, o fomentJo da edllooção referên� i -Jade e saládo pretendido, enderecada a tas autoridades. O aparelho>
dil'ha - ,quas'e avô - não ,e[]jCon- física. e culLural., Caixa Postal 126, �orQ AUXILIAR DE ESCRITORIO. de;:;�j:;a--::;J 6. Lrgs::t:na.
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o ESTADO-QuInta feIra 8 de Maio de 194_7 1

� aos "J1088QS Wstmms leíteres, o oOOéqWo de� o

COBI!pIHl aeai� e reHrete-.:to á nassa Redação afii& deo�
QIIIlUIItG 'antes, o nosso IDOVO� Sooial.

N'OUle ; ••••• � ••.
•

<

Seata .••..••..•.••.• Est. Civ>D •••• � •••• � • • •• D. �680. • •••••••••••••

� p� :.
.

I

��� (JIl) •••••••
'

••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�De80 w�.�go ••.. !' •••••••••••••.••••••• � •••••••••••••••••••••••••

�do�(��) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

/ Jovlta Marques de Freitas, casada com
Obseev•••....•.•••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••• ti Lauro Pach-eco de Freitas, proéessor es-

tadual aposentado, pede concessão do sa

l,ário-<família. .

••••••••••• : ••••••••••••••••••••.••••••••••••• '0 ••••••••••••••••••••••• fi. 2. Pela Informação de fls., verifica-se
que a requerente não exerc-e função pú
bllca estadual.

3. Dada essa clrcunstâncía opinamos
pelo arquivamento do 'pre�nte processo.

,S. S., em 16 de abril de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Elpídio Barbosa, relator,
Gustavo Neves
J. Batista Pereira
Arquive-se.
23·4·47 .

.. . (Ass.) ... Adel'bal· R ... ·da SiIVll
Carreira de Escriturário

CLASS'E E
Contagem de tempo na classe até 31 de

março de 1947
Lista organizada de acôrdo com o art.

43, . do decreto n. 2.845. de 6 de março
de 1943:
1 - Léa Campos Cunha 1256

. 2 - Nilce Maria Silva 1222
3 - Roberto Maur-ício Navarro

.

Lins '............. 1211
4 - Mària de Lourdes Boabaíd 1206
5 - Iolanda Selva '. 1068
6 '- Luiz Gonzaga· Gevaerd Fa-

ria ." " " .

7 - .João Fernandes -Bitten-
court . _ . .. 1062

.8 - Célia Stuart Cardoso Imo
9 - Odaléa Bilk . _

'

...... _ .. .. . 997
10.- Luiza Sílvetra de Aquino. 989·
11- - Dulcinéa de Olíve ira Zattar 970
12 - Cecfha Cordeiro Dutra 96õ;
13 - Olga da Luz Andrade 933
14 - Roberto Paiva Quint 932
15 - Ivonete Tá'boas Sçhícht.íng 93(')
16 - Ceci Gonçalves' 914

O Conselho Regional de Contabilidade em Santa Catarina. por seu�17 - Níd ía Paiva Quint •.....'.... 662
18 - Ester Baixo Fermii1des .. 636 ccnselheiros abaixo," comunica' a todos os interessados (Contadores, Guar•
Florianópolis, 25 de abril-de 1947. da-Livros, Atuáríos e 'I'éqnícos em Contabilidade), 'que, em aditamento á
Carlos da Costa Pereira,' pre.sidepte. "

RESOLUÇÃO n. 1, de 7 de fevereiro de 19�7,_ passam a ser observadas a�. '." (2018)
.\ Salár-ios-famílfa . de&pachà!Ios pelo sr, instruções abaixo, para a' inscrição, .

no Conselho, dos prófísstonaís legaz..
Governador do Êstado .,- m'ênÚ- hàbUitããú,8 riâ êóiíl'ormidade do decreto-lei n. 9.295, de 27-5-1946:'

Martinho .JYg��S ..�:lRc��ce'do o' satã-

.

loj - Preenchimento da fichá que será fornecida por êste Conselho,
rro-ramüra na importância' de ". . . . . . . . ..

mediante o pagamento de Cr$ 55,00' - (Cr$ 30,00 da. Carteira Profissional,
c-s 280,00. 'Cr$ 2G,00 - de anuidade e Cr$ 5,00 de emolumentos, selos, etc.);
José Conceição Fonseca - Cr$ 1160,00. 20) C d I

-

d dít f' h à S ta' d C lho d .c'
André Corcíno Vieira _ Cr$ 80.,00... ',

- om a evo uçao a. 1 a ic a .ecret rta o. onse ,', ever""
Ida do Canto Teixeira _ CI"$ 40',00. &01' entregue mais o seguinte:

.

Rainilda, Burm Sens'- CIS 40,00:' :',
a) -' Diploma ou titulo;

Narni Félix Corrêa - Cr$ 40,00.
.

h) ...:..: 3 fotografias de frente e sem chapéu 3 x 4; .'I'eedoltna Bittencourt - cr$ 40,00. . . . .

L�'?tíl!o Jú1io de, Melo ",- ,.Q;S._:;I,O\Qo. .c) - Carteira CJ.e'·identidade, ou caderneta', ou éertifioado de reservistàt
L�bâl1la '(i;un-ha fle"têira4"..!!. Cr$ 40,oó. ou ainda carteira profissional;
Elol KUlmm' Bo€ll - Cr$ 4000. d,) - Nà falta dêsses três ííltimós elemento�, um atestado finnado por:MeJoício Alves dos Santos -'Cr$ 40,00 .

ALba Lapolli Raldi _ Cr$ 40,00.. dois profissionais ... com o diploma registrado no Ministério da E,gll-caçãOi
Caçil.d,a Miranda Moser - Cr$ 40,00.' 'e Saúde, dizendo que conhecem o requerente;
Maria Glória d'Avlz :- Cr$ 40,00. 30) - Para ser recebida a 'Carteira, p0derão os interessados fazer-se re"!Mari'a Olivia S. da' ,S.iJveira -

pr('sentar por procurador, corri procuração de prÓprio punho, devidament�Cr$ 40,00. .

Luiz· Batista Wagner _ Cr$ 40,00. reconhecida, ou em Tabelião,
Olga Pereira Pa'lTI'Plona - Cr$ 4000

•

4°) - O Conselho chama ainda a atenção dos srs. ContabiHstãs iPara �
.' A,polinária Abra,ham Fá:deI -

....

'

.. .' . registro,. pois, o prazo conta-se de 8 de dezempro de 1946 a 8 de junho de.' 'Cr$ 40,00.
Amélia Maria Remar de Bona _

....

1947. Aqueles que não se registrarem até essa data ficam sujeitos as penllti
Cr$ 40,00. !!dades eetabeiecidas pelo decreto-Iei n. 9.295. !
Angéli'ca Peixoto de ;Sousa -

.. :. '.. .

Florianópolis, 30 de abril de 1947.Cr$ 40,00.'
Arcelina ,S.ousa Brand _ Or$ 40,00.

. Lindolfo A. G. Pereira � Presidente. Osmar Cunha - Vice-presiden-
Leopoldo- Zacaria·s .Ga,rdoso - te. Túlio Pinto da Luz, Alfredo Nazarer.o, Rafael G. da Çruz Lima, Aécio

Cr$ 40',00. Cabral Neves, Édiô Ortiga Fedrigo, Luiz Eugênio Beirão, Francisco ,Cân-João Maria Fernandes iSobrinho - dido de Sousa Lima. - Conselheiros .Cr$ 40,00.
.

I
ALmerinda 'de Sousa Peixe _ ,

,

Cr$ 40,oá.
. .

Francisco de Assis - Cr$ 40 00.
João Valentim dos Santos ._' .

Cr$ 40,00.
.

. . ..

: ...

Teófila Fidélis da Silva - Cr$ 40,00.AUla Batista ROIVais - Cr$ 4000
Enoi Ávila (Moresao - Cr$ 40:00:

18 DE ABRIL
Pedro José Hoffmann - Co,ncedo o

sa,Lário·f(jmíUa na importância de .

-------------�..--- Cr$ 440,00.
DR UNS'NEVES

'\ Alvaro José Dias - Cr$ 40000.
•

. Olívio de Lorenzi CancelHe� _

....

I� Moléstias" de senhora \ Cr$_ 28.0,00.
.

Consultório - Rua João· Pinto n. 7 Adélia. Luz Rosa - Cr$ 24Ü,00.
- Sobrado - TelefO'lle 1.46\1 Manoel Lopes Brul11 - Cr$ 20.0,00.Resldê.n.cla - Rua &te de Setembro Iolanda Pinto Ca1bral ..

_ Cr$' 100,00.
----

,.... (Edifício I. A. P. da Estiva)
'.

Jovl�a Baixo de Araújo _ Cr$ 12.0,00..

'11elefone M.. 8'34 Mana'ManeI' lRódri'gues _ Cr$ 120,00.
Zi'�m.a .

Gazala Neto - Cr$ 120,00.
Ollvla' Costa ALbino - Cr$ 12000.
Elpidio Jerônimo'Gonçalv,es _

'

... � ..

'Cr$ 80,00.
.

Nestor de Deus' Car.dioso - Cr$ 8-0,00.
Ursulina Maccari De Lor�nzi -

....

Cr$ 80,00.
. Agenor CardosOl da Silva .:_

.

Cr$.8.o,00.
Maria· de Lourdes Rocha Nunes -

Cr$ 80,00.
Jpsé Primo Cim -' Cr$ 80;0.0.
Guido Cerutti - Cr$ 40,00.
Cesar de Araújo Góss - Cr$ 40,00.
OtHia Tavares Monteiro - Cr$ 40,00.
José Manoel de Sousa - Cr$ 40,op.
Jorge de S€ixas Rilbeiro - Cr$ 40,00.
Onesino. Medeiros - Cr$ 40,00.

�rmmos, também, a .-uteza de Ga4!IIIIias • -l'JIIDeGtoI,
,esaamentos e outras, de� CMl de.pes808S ......

• DI. SAVAS LACElDA
:� 'm6dtcó� de 0DI0I
- 0u?ldoe: Nem - �

, Pre.crição- de l8'nt•• 'd.
qontatp .

.

'iIO..-u.JIl'6Rro - Felipe SOOmS.
dt. 8. Das'14 � 18 hara6.

�CIA .;_ Conse1heii'o 1Ia-
tra, 77. >

..

. '1U.EFONES 1418 • 1264

Ausente<

)1)1.' ARMANDO VAtOlO
DE ASSIS

DR. A. SANTAELLA'-�·
(Diplomado pela Facu,JdÁde Na

.f1oaal de Medicina da Univerêlda·
,.". do Brllsll):; Méd1= por !!Oncur ..

,_ (10. S�lço • NadoJ:).81-, ,qe' Doen.
... Mentais. 'Ex Interno cIJ& San·ta
QIu de MiBerlc6rdla, 'e HosPttaJ

. l'$1quAtrko do Rio. na capltaf �:.
. -deral •

mANICA M:éJ.HCA· - DOJilNÇAII
NER1f'>SA8 .

_ Consult6Ú'16: EdUlclo 4m�
.. .

NETO
<"

.

_ a� Felipe Schmidt. CoD.llUltul
.

Das' iS és· 18 horas -:' _

....dênc1a: Rua AITsro de car:n.
lho nO 18 - lI'l�•.

illl POLYDORO S. THIAGO
Jl.6d1co do Hospital de ,Caridade

de Florianópolis
. Assistente da Maternida.de

OLtNICA M:É:DICA - DIS'l'1)B
BrOS DA GEsTAÇÃO .E,DQ

PARTO

Doenças dos 'órgâ06 inbern08, es

pecialmen1ie ,do coração
DiJençaos

.

da tirolde e demais

·glândulas internru;·

nSIOTERAPIA � ELECTROCAR.

BIOGRAFJA - METABOLISMO
'BASAL

OOnsu1tas dii\;riaménte das ·15 às
,

18 horas

A1Iende quaIqu€i'I2hamados a

llora. Inclusive durante -a noite.

ClONSlJLTóRIO: Ruá Vito).' Meire

les, 18. Fone ·702.

&1!:8IJ!)l!:NCIA: A v e n 1 da Trom-

powski, !i2. F'on-e 766

..\
('

-�------ "-.-"_;_"" -�.........._"..._

f DI. M. S. CAVALCANTI
cumes exclu;ivamente de crianças

Rua SaIdanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. NEWTON D'AVILA
� - �las Ur1n4l:las -

Doeu.ças doa bltestlnos, réto e
IIlUl - Hemorroidas. Tra:tam_

. to ; da conte ameblana. .'
.

�. _ Infra vermelho.
Clorl$i.dtãl Vitor MelrelelJ. 28.

AteJJde d1at1aínente às 11,310 na
.. • tarde, dp' 16 hs. em d1à.t1U

. Res1d: Vidal Ramos, 66.
J'� 10&7

DR. ROLDÃO CONSONI
I.lIIftmGlA GJmAL - AIIl'A V.
áltBGu. - MOLI!:STIA.8 mi ...
.... NIrORAS

-OPArl ..

Formado pela' Faouldade :e Hem
clima da Unlver� d sao

PIIUlQ. .onde foi a$ist�n�1\ ,.por' ,....
ft«lB Imos' do Serviço' C1rW"fi1co' 'de

Prat. AI1plo Correia Neto.
&urgia do estômago e viu iii
l2II!w. intestinos delgado e grJ)tllOo,
tlr6tde, rins, próstata, bexiga,
�. ovãrtos e trompas, Vilrl00;
Mle, hídroeeíe, van..es' e h�

CONSUL'l'AB:,
"

4u 2 ·lIs ti horas. II R� FeApI
IIomnldt. 21 (altos da Casa PIl·

raíso) . Te!. 1.598.
-.meNCIA: Rua Estevea .ia

nior. 179; Tel. ]I{ 7.64

DR. MlRIO'wtNDBAUIII
Dilo"",. do HIJsp<tal "'Nnl. R4ff1Or'
CUNICA M1!:D:r�A D� ADULT�

F; CRIANÇAS
Conault6rio: R. Visconde de Ou';'
Prato. :I - eaq. da' Praça 15 dtf No.·
lreabro laltoa d. -Belo Horizonte")

. Te!. lS�5
Conculta.: daà 4 4. 6 hora••
"'eaidênci.: R. Felipe Schmidt, SI

- Pone manual 812

I' DR. BIASE FARACO
•6dloo-chefe do Se"lço de 8ffUtII

do Centro de Ssdde

DOENÇAS J?E Sl&NHORAS -

8.tFllLIS AFECÇõES DA
BELE - RAIOS l'NFRA-�R-

I MEl1lHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: ·R. Felipe Sehmldt, 48 ._

Das 4 às fi horas.
Res.: R. D..Ja<ime Câmara, 411

FONE 164,8

PAULO FONTES·DR.
Cl1nlco e operador

Consultório: Rua Vitor MeLrele!!l. 23
Telefone: 1.405

Consulta,1I. das 10 às 12 f! das 14 AI18
, Residência: Rua Bluménau, 22

Telefone: 1.623
I

CURSO DE
Serviço de Pronto

MOTORISTA
e

Socorro de Automóveis
-Ensina-se a dirigir automóveis

. Amador e .prof!�síonal
:

.

Teoria· e

Atendem·se
prâ'tica - conhecimen�. do motor.
chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE ,l?JNIAO'- .PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40:

,

'rI"

TECHICOS'SNaS.
ASSINANTES
Reclamem irnedie ta-,

tau

o Brasil para seu

desenvolvimento

:ll.eces�ita de técnicos

em todas 08.

pronss_es .,_

mente qualquer irre

gularidade ,fia entrega
de seus iotneee.

Ltvros Técnicos
em {leral'

LIVRARIA ROSA
Rua Deodozo, 33 +- Fpoli8�
Atende pelo, Serviço

I'�eetnbolito Postal.

•__ Ui 'e

••••••••••••••••••• 0(' ••••••• 0.0 ••

COM1SSÃO DE ESTUDOS DOS
S:ERVÍOORES YfJBUG9S

Efi4Dfl
PARECER N. 385/47

1063

COMUNICA:OO N� 5
Conselbo B8gilual de Contabilidade

Envie ao !leu allllgo. distantf
um número da rêvista O VA
LE DO ITAJAt, ediçãb decil
cada a Florianópolis, e asshn

estará contribuind� para
milior difusão enltnral

de nossa terra

A l)VOG,ADOS
.

---

D�. OSVALQO BULCAO VIANNA
Dr; J. J. DE SOUSA CABRAL

, .

.ESCRIT-Ó'RlO: Rua Felipe Sch,mid.t se - Sala 5
Edifício Cruzei'l'o Flo:ridn6p()lis ..

. MA-O. É NOÇWO AOS ANIMAI·S po

Dr. Heririque, ,8todieck
ADVOGADO j

Rua Felipe Schmidt 2 t, sObredo';""TeJefone 1062
(Altos da (CASA . PARAISO) - Florianópolis'

Fabricante e' di!Jtribuidor&s das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Po.sue um gran
de sortimento de casemiral. riscado.. brins
bons. barato., algodões, mol"ins e aviamento.
para alfaiate.ó que recebe diretamenta da.

Snr.� Com:erclant.. do interior no sentido de lhe faze rem, uma
Floricin6poli•• ��FILIAIS em Blumenau e Lajes.'

fá·bl'lca.. A Ca80 •A CAPITAL- chama Q ateng50 do.
visita cinte. de efetuo rem suallll compra.; MATRIZ em

melhore.
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Rio, 7 (AN) Tem sido fartamente elogia�a a
· atítade do sr .. Nerêu Ramos, vice....�

presidente da Repúblíca, honrando com sua presença os-trabalhos tio Superior Trtbunaf
Eleitoral, -nsma eloquente demenstraçãe de \- respeito aquela 'côrte da Dessa Justiça;
constituída das 'mais íntegras figuras da magistratura brasileira e cuja independência
ele' atitudes tem merec!do' o 'p'restígio da epíaíão pública e- dos poderes censtítuídes,

Os horrores do «Triungulo Vermelho»
Nuremberg, 7 (U. P.) ___: 0lmação do terrivel "triângulo

médico e coronel da aviação vermelho;', que, sob o pretesto
e chefe do' Instituto Médico da de experíênclas, ensanguentou
Luf'twaffe em Muních, Weltz, o

.

campo de concentração de

depondo hoje 'como testemunha Dacháu.
contra a sua própria causa no Foi Weltz, efetivamente,
processo contra os médicos na- quem apresentou aos seus dóis

zãstas,' 'relatou que contríohíu colegas, os carrascos Ruff e

involuntariamente para a for- Romemberg a Racher, o ho-
mem endemoinhado das Waf-

••••••••••••••••- •••••-.-.-•••••-.,-.-•...,..-.-.-.-•• fen SS, no inverno de 1941/42,. LEMBRA-TE! Esses-três "RR�" preparavam.Inúmeros seres' humanos, atrozes experiências á bas-e de

que já foram felizes como pressão e congelamento, nas

til, aguardam teu auxilio pa- quais os inocentes detidos Pi

ra que- possam voltar á' so-
recíam em meios dos piores so-

trimentos.
ciedade. Colabora na Cam- Apoiado .por Himmler, afas-.

panha Pró Restabelecimento tou completamente Weltz e ob-
da Saude do Lázaro. teVé do chefe da' Gestapo ple- >

D I,A DA V I-TORIA. ..."....,....-.-:-."..;;. _ Jt

���' poderes 110 recinto .do cam-

PAULO GEVAERD FERREIRA - ex-combaten- '4 VABIO comemora I Weltz 'relatou como Ra(;her
te da F. E. B.

2B
•

á.
não hesitou em encerrar' em

Há dois "anos, ,pr'e1cisamentc, no dia de hoje, todo mundo assistiu seu ,U· ilDIVerS fl8 Dachau seu 'próprio pai, e re-

Q finque da V�TÓIRIA.. .
"

A 'VARIS _ Uma das pri- provou-lhe o seu culto imode-
.

A huma.mda,�,e VI�l'OU de entusiasmo, o retorno a Paz: ruque!a Vi- meíras empresas de 'avía ão rado Ipor Hílmmler e pela SS.
'�Ç:rJa .que '\?l forjada, [lOS campos de luta 'B de batalha, por Iillllihoesl de, ;. .

-

.... ,

\
'iPraJClnlhas de todas as nacionalidades, de todas .as cores, de 'todos os.

CIVÜ criadas no Bras.).l, e fun
credos, movidos pelos ideais 'de Liberdade e de Solidariedade Humana, dada no Rio Grande do Sul co-

.

o Brasil, eomo ,parte @tegra,nte deste mesmo mundo, vibrou emo- .memorou. ontem o seu 20° .anf
Clonado, com o sUJ08'S'so'. das 'tr-orpas das FORÇAS EXPiEDI'CIOl\\t\,RIAS versárío de atividades.BRASILEIIRAiS.

.

"

De norte a sul, a ooncÍJencia n'alcional maJlÍIf'8<stoll-.se em .aplausos' Vencendo toda uma série
. eal<?rosos aos c'omandantes :e 'aos solidados ,êxpedilc ionár i os" . .cuja ação enQrme de olbstáiculos, conse

mmt� se� destalcou no teatro. ide·'O!p,era,çõ8is, merecendo as ma.is· honro- guiu levar avànte o seu [pro-sa's mtaçoes do ,Comando A<lJado. . .'

'MlUito ;a�nte'8 Ide 8 de maio de 1945,. j'á .sabiamos, que 'se aCV_Í-zinbava grama pre.s�ando os maIS rel�
-este g-rande di'a, po.is, Ili·rumos. altentáménte todas as "OI\dens do 'Dia" e vantes sernpos ao Estado sulI-
",ProteI.amaQõ,es" que p-recederam á Vitória.

..

no.
Tinhamos já em mão, a Procla'IÍl'ação . do ,Supr·e'lÍ1o Coma,ndante De,pois de r�mificar seu pla-Alliado :no Teatro de .operações no M,e.diterraneo ·H. R. ALEXANDER, a no de ação, em todo o solo gau-10 Geneml MA>RK W. CLARK ComandaIllte Ido 150 GI'UPQ. ,de' Exércitos,

"

dO' Tenente Generá'J L."K. 'DRUSüOTT JR' 'Comaihdante'dó '50 tExérrcito cho, extendeu-se para o norte,
-e do 'ilOS'pO bravü e heróilco Oomandante GENERAL JOÃO BA:PTI>STA vindo até nós e indo mais
M.A.SCAAENHAS iOE MORA,LS. adiante s'empre servindo a co-"A VITóRIA fina:} ,está pÍ'õxima. As força.s alemã·es já ,es,tão cam- I t' 'd 'd . .

il:)aleantes le só 11ecellstitam de. um g,ollpe ,poIQ,érO'So ,pàra ·ücar. para ,sem-
e IVI, �. e �om o maIS SIncero

:pre, f,o.ra ,de combaie. ChegDU o J/110mento de ,noS! la,nç·armos á ultima pro'PoSIt'Ü, de dar-lhe conforto
bataLha que It,erminará a Guerra, na EurCJI.P-8.. " e maiores fa.cilidades de inter-

"Eu vos cOllJclamo, 'po:-tanto, a da.r, ,t9dos vós, como Slempl',e destes, camb'io social e comercial.
no ,passarlo, 'toda ·a devoçao as VOlSS'q,SI IPatrlas ·e ,a causa dos Ahados,. ,

.. !
!paira ,que possamQiS a,pro'V'eitar da maneira mai·s 'integral, todas' ,aIS opor"': J3.e'IJ'I,�trando a·

aUSPIeIOSaj,1mnidades do momento." efêmerIde, congratulamo-nos
"Hoje 'estamos as véspel'a's da nos·sa ultima grande batalha . .com com a vitoriosa empresa

pelaIplena e ,abs9�u,ta confiança em v6s, ·e ,em v�ssa lea1d8Jde, ,eu contemplo significativa etapa vencida e
<es'ta ope·ra,çao ,com certeza wbsoluLa da glorIo'sa VITóRIA."

. .

"A Iho.ra decisiva ü.hegou. Avante, pois. tE' o ultimo esfo'roo que faz,em?� votos de constantes
o BRAiSIL ,e'Xige de·,.;n6s. Ten,hamos <oerteza do êxi,to, que depende ex- prosperIdades. :.. '

tllUSliv1amlente de eada'?''tlm dOIS Slo'lda'dQSI da F. E. B." \

':A VITóRIA decisiv.a já ,se faz anunciar. ,saber.emos .cumpri'r o

nOlSSO dever, unicü m8lid de podermos, cabeça alçada" ,chegada a PAZ,
ll'etornar aos nos's,os pünto·s de va,rtída, 'com a 'convi'oção firme· 'e- i'll
dâs'cutive,l, de, haver ,s'ervido ,com Amôr e Des.i,i1Leress,e, a ,oaUSla da
VITóRIA".

Tudo isto !i rumos e lQIuvimos.
O 8 de maio ühegou .

VITóRItA.... VITóRIA VITóRIA: ..
PAZ... .

O golpe foi, deçi,sivo e :a VrTóiRIA final! ...
,

A VITóR·IA .raiou -com a r,endição incondiciona,l do inimi,go. Raiou
como um prêmio a tão gMnd.es lSa,crificiO's,; como ulilla gar,antia a Se
gUT'ança, Limerdade e Ind8ipendiencia dos ,Povo.g e d8JS >Nações Livresl; e.

\tamlbém, ,como rum ,camiIliho e uma diretriz a ser. 'trilhados pelos ho-
mens de Boa Vontwde. •

A faJdi,ga, o so:frimento, a >tmnstorno rrnoral da guerra se irão .aos

poucos di'Slsipando como ·as ultimas ,somibras dia ultima tragédi?,. E en

q1l'allltO s,e di sls,i.pa.m, ,e[)JquaIl!to 'SIe ·d·esfaz,em no :bemp.o, a 'eXjpenenma
da luta 's,e ir'á ade.nsando ,e cristadizando [lOS esplnlJos, ,como uma ad
v.e-rtenei,a se,IlifilÍ,ve'l e p'ermanente, hl:mreira de vigilancia 'que para ,Slem

iPIle' 's,e deverá ,o:por á aqueles; que, pe,la Vii�rencia. ,e 'p�ela força, procurem,
iatlier vÍJlgar qualqruer de '8u'as -ltorp·�:SI .r·e.JnvmdI-Caçoes.

E o fim chegou.. .

,
Nós .que ,OQ.Olperamos para este fim, l1UlllCa hav·emos de ,esqu8Icer,

Q 'qlue diss,e o' MajoT Oomandante do 1°/6(j R. L,:
"F>açarillos vÜitos !para qiue ;a H·umanidatde !pos,sa �ozar: melh,or,es

dli,a's ·e que Icon1[lreenda ,que somente 'uma Orgamza;çao- De-rtlO,crlatlCa

I"DO' POVO' 'PARA O POVO E .PELO P-OVO" ,lhe dará Justiça, Liher-
da>d,e e IPa�." .

SALVE, por,S, O "mÁ DA VITóRIA". ", .'

, �

1ieestruturada
DECRETO N. 324

o 'Governador do EstBtdo de San.ta Catarina. no uso das suas atribuições e das
que lhe foram delegadas pelo Ministro do Tr,a.balho, Indústria e Comércio, e tendo
em vista b disposto no decreto-lei n, 9.125. de 4 de abril de 1946,

DECRETA:
A·rt. 10 - Fica extinta a Comissão de Abastecimento do Estado 'de Santa Cata

rína, desltgada da Coordenação da Mobilização Econ.ômica pela Portária n. 420, de 8
de novembro de 1945, na forma do inciso II da mesma Portarüa;

Art. 20 - Passam à competência da. Comissão Estadual de Preços' criada de con

formidade com o artigo 90• do decreto-Iei n, 9.125, de 4 de abril de 1946, as atrlbui
.ções de que trata a Portaria n. 188; de 13 de janeiro de 1944, do Coordenador da Mo

bilização Econômica, bem como as responsabilidades de Delegado -da- Corn+ssâo de
Contrôle dos Acôrdos de Washington.

.

Art. 30 - São transferidos à Comissão Estadual de Preços os arquivos da ex

tinta Comissão da Abastecímcnto e do Delegado da Comissão de Contrôle dos Acõr
Q'Üs de Washington,

, ·Art. 40 - A Comissão Estadual de Preços será consÚtuída de uni Presidente, um
Vice-presidente. um Represent&nte da Agricultura. um da Pecuár.ia, um da Irrdús-
trta, um do Comércio, um dos Transportes e dois do Consumo. J

§ 10 - A Rresidência da C. E, P. compete ao secretárte de Estado ·dos Negjócío s

d,a Viação. Obras Públicas e Agricultura e a Vice·presidêncla aJO· Diretor-geral do De

partamento Estadual de Esta,tistica.
� 20 - Os membros da C. E. -P. serão- designados pelo Governador, de acôrdo

eom a delegação de atribuições do Ministro do TJ'abalho. indústria e Comércio.
Art. 50 - Compete ao Presidente da C. E. P.:

�

a) a admissão do pessoal administrativo- que 'se fizer necessário, arbitrando-lhe

---------------_-------

Florianópolis, 8 c:Je Ma�o da ie4'7

a e. d Preços
A"margem d4S
da Assembléia

O Belatõrío .da Comis-·
são Especial para tratar-.
do caso do leite está em '

discussão, neste momento.;
para sua aprovação.
Vam'os ter assim, Ieíte

também, "especial,," salvo"
a inovação da qualidade,
"leite seeo" , .

. com cujo"
produto ·ainda não pode-
mos atinar,
As vacas 'para produção

\ d� "leite seco" virão dos.
di�ues secos da' Holan--·
da ...

s ess
ô

es
.

*
* *

O deputado Liberat�
apresentou voto em sepa-'
rado no caso das estradas
de Itajai•

S. Excia. protestou COiq-
tra certos termos do depu
tado Konder Reis. Quant�·
i\ 'eonseíêneía-. do eleitora-
do, naquele doéumento
menos:lJJ;,e;ado, armou-se
um sururü, de vês que, o

assunto deve me re c e r'

maior respeito.
O caso· vae "caminhan-

do" para o' Executivo nu-..

ma estrada livre e bastan-··
te transitável.•

*
* *

"

E.
salário ou g�atificação;

b) a movimentação dos recursos da extinta Comissão de Abastecimento, que

passam à sua responsabilidade;
c) a designação dos membros das Comissões Murncipaís de Preços; dos Delegados

Especiais e do pessoal encarregado da F'Iscal.íziaçâo.
·Art. 60 - Os serviços prestados pelos membr.os da C. E. P., elas Comissões Mu

nicipais e pelos Delegados Especiais serão gratuitos e considerados de relevante ín

terêsse público.
Art. 70. - As repaxtições e funcionários· púbrícos estaduais e municipais ficam

obrigados a emprestar à C. R P. todo o concurso que lhes fôr soltcttado,

Art. 80 _- �ste decreto entra em vigor na data de sua publícacão, revogadas as

- "Uma ponte de cimento
armado sobre o Rio do Peixe'"

.
- pede o sr, deputado Walde-
mar; Rupp e logo a seguir o sr..
Konder Reis: "Um 'auxilia'
imediato para os pescadores"
da Armação de Itapocoroi ... ""-
- Isto é tt1n caso de asso

ciação de idéias - diz o depu
tado J. J. Cabral. Tudo peixer
No 'rno:mento� perJpassou'

pela Assembléia um a;r.
marinho, ..

.
*. *

O deputado Lopes Vieirtr
mais uma ·vez mostrou seu-·

grande amor pela Fôrça Poli-·
cial de que foi grançle coman
dante. Não deixou que passas-
S(l em branco, o 1120 aniver-·
sá1'io de nosSa gloriosa Milicia_
Antes' assim ...

Dos seus pagos para a As
$embléia, voltou o deputadrr
Estivalet.

- Então, colega? - per
(luntà o lidero

- Pois, estou de volta. Deva
diier que, quando s(li, a As
s�mbléíà homenageava os mor
tos. Refforno e ainda... pane-.
gi1'icos .

- Realmente... você está
morto de cnnsaço.

Zé do Congre,ss.o
._-....,;,....._.-............--...........-..-_._._._-.-�

J

disposições em contrário .

Palácio do Govêrn.o, em Florianópolis, 7 de ,maio de 1947.
<'

ADERBAL R. DA SILVA

Eeoberto Leal

QUANDO- TEUS FILHOS
, te perguntárem o que é
um lázaro, dize-lhes que é
um enfêrmo que poderá re

cuperar a saude com o te:a
auxilio.

Dr� Carlos Buchele
"

Aoha-se em Florian.épolis o dr.
Carlos Buohele, pr.ovecto advoqado
nQ futuroso municipio de. Conc6r-'
dia, onde goza de a,centuade pres-
tigio.

.

O ilustre visitante, que reoente
mente foi nomeado Prefeito dQque�
la comuna. tomou. ante-ontem'
posse do referido carq@.
Ao dr, Carlos Buohele aprelenta

mOI os nq"os votefs de feliz esta·
da (;Im Floric;:m6polis, e aQ povo de
Conc6rdla, no.sàs feliqit'aç�es.

«O Estàdo» nâo deve ser

pago etn parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. NQ,ssos
revendedores tem q'lar
getrÍ suficiente para não.
ultrapassar este preço.
Qualquer ma;oTação é

, EXPLORAÇÃO.

� �.._ I..�
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