
'"

III vereador carioca abandonou o seu partido e iuoress'ou na U.D.NG' seu o fecebido,i,tHn sessão
solene, com diversos discursos: um, deputado da U.D.N. abandonou-8 para' iDgres�ar . ,em outro

partido... e vai ser expulso como traidor! Antigamente isso tinha um Dome!
Boje chama-se «eterna vigilância»)!

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

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

Carta do Atlântico

-50 't,
.

da UON votara. a favor
Riu. 1:3 (A. :"i.) - ,-\0 que :1pU1'a- '�a.rá então, com os' votos, do 'PSD;

'mos, o senador José Américo, qU€ com cêrca de 50 por' cento daUDN;
se cnconra na Paraiba r contra a 70 por cento do PR; e eorn a' to
Joei especial que regula a r-xínção La lidade dos suurágios dos !pM'tidos
dos mandatos par-lamentares, dcsc- Democrata Oristão, Social 'I'raba

jande por isso que o par-Lido feche lhils�:a I) da corrente, ehefiada pelo
a questão ,em . torno do assunte, del}l:I,a!do Hugo Borghi. Os parti
Umn torto cor-rene udenista, ])0- tios !S(jlCial Progressista e 'I'raba

rérn, se tal acontecer, se I·p,�)'(�lará !lli"lâ'Brasileiro voarão em oloco

contra a direção centr-al ria C])N" contra [I �)l'o,jéLo, o mesmo, aconte-
O ij)l'j,m.ei1'lO orador da �essão rI!}' fosse telegrafado a U. _!3. 'C. IS: C.,. meu!.? à faJ�Jília do extinto. dr-ixandc de acompunhâ-lu. Rm cr-ndo ao Part ido Socia.lista Bra-

<in tem, lo! ,o sr. ?BPutado Saulo }la-! levan:d.� as congratulações da As- ,AVOS ,�er l�,lado o c1eput<ui? Cot-, Junção dessa hi:llólesp aorrv+iLn-se aileiro. ,

mos, do ,P I'B. S. s· falou sobre' sernblel.il.., roa,. o l�del' l�dffiJ[I'sta prol. Joao
que os votos elos nríenistas serão ele Mas a lei serú aprovadn, ainda

llJqIuela data : - dia dos motorís; Seg;u.IU-s,e na ir:lhwna� o sr. depu- Jose de 80\lSa .C<lJbral, usou da pa- cnnsc iéncias, para evitai--se a que- que o seja tom pequenas alterações-
tas, +ecendo. sobr-e tão laboriosa ,e tado Ylmar C�rrea (PSD). Dando _!avl'a, para 8ij)(\la�[' o �eu colega 'p�,s- bra ela disciplina partidária, e me::;� COlmo a UD.\l, ainda não se pro-
honrada classe comenéaríos os conmecimento a Casa do f'alecimen- sod1�ta, Ylmar Corrêa. Disse o "11-

mo «trna possível dissídência. nunciou sõbre o assunto, o PSD es--
mais merecidos e 'elogiosos. Propoz lo do Jl'ustr,� e honrado .harr iga- der' udeuista que o i,,:le.llmeuto cio

I Fala-se, contudo, ,quP o senador tá de braços cruzados, á espera do
também voto de pesar pelo passa- verde SI\ major Eduardo .OtLo Horn, nosso saudoso contct-r ãneo encheu José Amér-ico poderá assumir uma parecer da comissão de jU1!'istas
iNHmto dos grandes volantes catari; demorando-se <:tltgmns rníuutos no de pezar a todos quo ? conheciam e atitude :pés'Soal no caso, soMando o tlessa em'l'ente.
'IIIfInses .Qlemen�te e Luiz Ro;ye�'e que, esliudo de sua vl.cf·a! demonsLra,ndo-a a Lodos que eom el.e Llv.eram a 11,9n- Sim anull1<Ci>atlo "gTi-lo" ele a<t!vel'- Essa 'circu.nstância 1:aJv'ez eonC(H>-
�tm Icluas cOI'1'lclas, uma na{ll{}J1Jal ,e como um v,erdad01l'o e esC'lal1eCIQO 1';1 e.,9 pl'azer' de ,mal1Lel' ,r<elaço'Cs. teneia '8 fillarmc. ta [lara a ,üemoea ela arpr'eseDitação
Hul,ra l'IüernaCl-Oll:al (Monwv1c1éo-, eXP'!Hplo tle tw.!wa:c!.ez._e ele trabalho. Cid:;udao probo e dlgno e d'e gTande De a.eôrrIo eom as pl'eViSDC,S, a. lei do i])I'ojéto no [Senooo-; mas, o. sena
:Rio de Ja:neiro) tanto destweCllram -a Pedi[ll que .fossé j'J1tierido ,em ata desta na vida. Roeial, ,econômica especial ,será a!pro.vacla p-elo Sml!l-! dor Iv.() de Aquino iI_Ifol'mo:u que a

perk,ja. e hilibilidnde elos motO-l'is- um volo de sentido pezar pelo- &eu e j)olíti,ca do :Estado e da Naçã.o, cio 0ll.1 difi.culda,de, elevemd.o log(!)' ,�ei estaJrá pnmta mal's cêd'o do ,que
{as IpaLricios. T-e,nInin011 'ped�lldo p'a.ssamento, dando' disso 'colllheci- Eduardo Olto E[,cn'n nmlca teve o

SOl' em'iadá' á Câma.ra Federal. GOIl_! se �)ensa,,

desg'osto de, ,em t ados os setores,
----------------------------------------------

se não velO CümIJl'-0tmdido, pois to-

.....
-

d I d
..

d"c I
r -d 8

. cios S01Y1lPl'Ü lhe fiz-eml11 justiça, �p Icacao O no o SID I a

Onte pres', ente erreta nele vCtldo o cidadão' em todos os .

':ti

d
atos de sna vida hnnl'Hlelo e digno., RlO, 13 (A. N.) -- Segundo Oliveira. O titular a 'pasta.

.

_,

Aprovan.do á,,; 'j)all11a� do seu cole-, i11form,açõe·s colhidas, no gabi- tão pronto esteja concluído o

ga ·Col'l·êa, pedia, ellll'etallto, fosse' nete do ministro do Trabalho, projeto, o ,submeterá. ao presi-
RIO, 13 A. X.) - ° g,plwral Eu[rico GanpaL' J)utra: [lll'esiüente da d

-

os
.

J'te,pLliblic.a, deu instrnçõe;; ao emhai:,\':ado'r Raul. )t,ecr"nlliudes. mini.,:,tro
eUCEH'!'U a a ",essa\) �para que ::t está em vias de cünclusão um dente da Republica.

. amIgos cio llu,;tre morto 10sse da- .

•.. P t I d s 1 r ceu4&S Rela.ç,ões Exteriores, pai'a provid<enu:,iur a !'im de' se' 'erigir na P1'3- elo irem ao seu se,puItamento. plano com referencIa a. assloS- or ,ou TO a o,, e c a e -

ça: ela. Cidade .ue Qnaraí, .quc faz ft'enLe com a cida,de de Al'iíg-as, uma As iproposülS des,ses LL'ês depu- tência social aos trabalhadores se que é longo o trabalho so
b,er·ma eiTIl. l1rclmoi'ia do �r. Tomús J3.errela, rp.rf�;iÍ{],ent.p. do Ul'ug'uai, e tl'lidos ford.,m aprovaelas .1IDani1llA,/-; Visa entrelaçar todos os ser- bre a reforma do imposto sin-
bem assim [pal'a en,brar' {,!l11 ê]C,Ol'ÜO (·,om -o. [gOV't'l'D:f} {la Rllpubli(�a Ol'ien- L \ P d J)l eIl

.

_ .

men (-\. J: SSlD'J _o til'.. r,eH1' e. e -

'rI'ço� e.specl·all·zados dos sin- dical da comissao respectIva.ütt do Ul'ugíla.i a fim de S(\l' denominada :',PresidellLe '.['om�,,, Ber.I'0tn" i t 'a' "
, eC'-ITOll a Sc\f;S.W, rnal'Caill{ o ou I. ., .

Preve' ,o mesmo o' planeJ'amen-a ipo�'l,e inlternacional 'CjLlIj Yhi li'ga,l' '.as dl1ás ,c:i-dHld-es,. para 110je', ás 14 horas. dlCatos dos mstItuto.s e cal�
_

do De,partamento Nacional do to a orientaçao e o cOlltrol�,

Serviço Social, SESI, SESC da aplicação do fundo sindical

etc. sendo auxiliado pelo cha- e a prestação das contas pelo
ma'do Fundo Social- Síndical, Tribunal de Contas da União.
Estão ·sendo.. realizados enten-I Quanto ao emprestimo conce

dimenios com o mf.'nistro da dido pela C. l. S. a uma coo

Educação, presidente das a:lI-! perativa conforme noticiado,
tar'quias, rep.resentantes dos 'foi adiada a reunião que essa

-empregados e' empregadores,l comissão deveria ter realizado
nesse sentido. Ainda ontem, uma >fez que o ministro ainda,
esteve com o sr. Mervam E'i- ·não concluiu os estudos nesse

gu,eiredo o sr. João Daudt de particular.

o MAIS �GO DURIO DR 8.ANTA CATARINA

'JDH!JI'JettrJo • :D. GereD.te: ,SE NEI NOCETI - Diretor Dr. R UBENS DE ARRUDA RAIOS
Diretor li. &MacA_ .A.. D.AM.A8CENO D.À. SIliVA
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NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O dia do mcterista.e-Hemenagem á classe ..

--Votos
Iunesres ..--Outras 'notas ..

,------------------�-------------

AprovadO o prouráma-crise viVa o adesi�
LO�DTlJER, 13 (U. P.) - A Cámal'a dos Comuns ,tVi'OYOU o j)l'ü- morra o adest&ta !

gr1hlna-\crise do Iprimeiro Illünistl'o Clc-ii1el1.t Attlefl, ,pel,o, qual o g-abi- ISão Panlo. '13 (A. )/.) _.:_ O de.pu-
1lie'�e 'In�a;]j.fühi�la Hcal'<Í com amplo::: :pocleres para Cio-ncentrar 't,oidÚlS '06 tado AUl'elia,no LeH,() l}rOJ1JLl�liCi()'.1
i!:,flClllrSCJi5 1P0ssivós do Reino Unido e jogilÍ-].os Il1.a solU(,�âo üa Lr'omiencla I'e.c,en�emelltt� '11<1 Càma,ra um, dis
-crise ,por qtu'e atravessa a lJnglaLeJ'l'a.

'

curSD -exigindo em nome da' rD:"i
de Si'io Paulo, a J.'('·n:úncia. do seu

coléga ,Pa'u lo !\oi;'ueil'a Filh{).
-Como s'e s,nhe, o sr. Paulo No

gn1'ei'ra :Filho, ,eleilo pela legemhl
1JIdenisLa .,para a deputação federal,
,I handono'll, I:)m companhia de dois
Ô\I três d-epulados 'estaduais, as fi
leiras fluqJuele Partido. "

..s

A !propósilo a l'{)pül'{,a,gem de "A
Manhã" ouviu {lo sr. Paulo Noguei
ra as se@uilntcs doolara(:.ões:
--' "f: inlpl'essa:nl,e essa, "lin.ha

justa" da UDN. Ainda há poucos
dia:::, ,em sessu.o sol,em[c, eom a pre
·:;;en('a dos Re'llS [màiorais, recebi:1

I .&
.... em sua sl'de. com discursos, o ve-

Dlperl1nenCla russa [',eaclOl' munilCipa.l se. Gama Fil·ho
que [Lbanclonon as fileira,s <elo PR

Lal�e ,s,uC<'ss, 13 (U. P.) - O Con&eLho de :8ogU'I'DInç,a da;; Na��ões Un.i- pa'ra úear ,na bancada n1ldenista da
da,s foi CO'lIVocaelo ,para uma &es850 a rim üe ic!isfml.Lr mais uma, vez o Câmara ,lVl.unioipa.!. E dois >dias de

;Pl'lolblema Idos Balcans, num sll'PT'emo eS11'oroo para solucioná-lo, Vo.rérri pois dessn soloo.kladc ,qne teve nIn

todas as formulas a:presentCllelas íJ)al'Oc.cm bloqueatda.s pela o,posiçiio, dos pIa. plrblióc!a,de, é êsse mesmo [)al'
J"USSOS . .os clel,eg-arlos ni:'lo Jazem ,segl'{�do do "eu pessirn is'I11o. A Colo'll1� tido flue vem solicitar que cu re

!lia, ,pnlrpL::Luto, vai .a1JNIS'PJlilal' uma 'lJl'QllüSla su.g-el·.jnc!u a cf'iaç,i'i.o, ele mlnei,e a uma [catleira que me foi
:tuma Comis,gã,o de COITcilia�,fI.o, CO'JIl!po�ta rte 7 del,egações, mas (1!ue .a conferiela por wmigns e v,elhos eo1'

Rússia f\�t:í, pl',onta u "jizpl' que a coisêI é iil1'aceit.á:v(�1. ro()ligion&rio� de meu :ESlLado, por ..
que deixei as fileiras dia UD'N!"

Um perigo, '''para a' paz
I,AIO� SUüEiSfl, 13 CU. IP.) -- O 'delogado' da Jugoeslavia. aonsou

viol,enl:,a.me>nlt-e .Q,S EstadDs Urrür[os de í�sLarem, ,cleli.Jyf'T·adame·ntf·. ide�ul'
l"ando os a.cont-ecinmnios nos Bu lca,m� "[com o fim de juslificUiJ' a sua
ü1terf�f'ell(:ia Ola Grécm, SOl]) a cJ'out'l'i,na Trum,an". O tdelega[do ,dos Es
adas Unidos. H. Herschel Ját1llS011, l'e,l)e!iu li lllcusaçào iug'o.eslava. Ji'a
JantdD [)!PÓ" ao clelegado iiJgoesla.vo, .Juhnscm assev,e.l'OU qLle, o 'apoio ao·s

(}OJ11\.misLa.s ,g-rei\;o.s 'pelDs govêl�nos (j,o,s Lrê::; sa-télib�s da Hússin. -- lu
g.esla.via, Blülgaria ,e Al�)a;nia - ;prOYOÜlt'vmn UOl Ir;eri,go ipaI'a a 'j):J.7., pdo
que esla arrnea\{.a de'v,ia fl'Jliepgior,ame,nl,p Iser en.fl'e.ntada, 'pelas Naç,ôfJs
Uui'cl'ws. ,to,

a Grecia o problema da
vice-governanva
,s. 1':1/1110. 13 (A.1\".) - o prolJle

m,a d'a vice-g�overTlwdoria. vol.toll a

fiJgurar no cartaz políti'co, pl'C
curandD-se agora uma. fórmula de
acomodaç:ão düs pa.rtidos erm t(\rno
c10� Campos :Elise.üs'.

Prolpala�&c. que, com êsse obje
tivo, é que se COgiLO'll[ da >C::t:ndida
t,lll'a do- sr. Nov,elli JuniÜ'r, que além
de ser amigo do sr.· A"'demar de
Bal'l'os. rofe"ll!ne a seu favor os cJ.etpil
tlliclns do gn1iPo' (10 ex-,pref.eitüs o

nlumeroso,s diretórios lllunioCii]Jais.
Co.nfol1me a "A'Ma�;hã" ·noliciou

ha [dia.s, ,consti IILJi.n-se um mo,\'i
menta t enJelen le a al'as.[ar es-sa can

(liél'nLura, atravrs ela apresentação
cio nomr rlo rle,pu lado Cirilo .Ju
nior, :\,p Plllallllo, o Hder da maio
ria tlla Câmara P,crJl'l'Ul não Wl',S
a'ceifar yollando,' pois. as con;yel'

sações á ;ôiLLlação anLel:iol'.

Protege rão
.

LAKE SUGESS, 13 (11. P.) - o de'legado Iiorte:-�vme":icano JohQ1-
;S(YH a.dvel'! i u à Rússia C[lI-l' se {) C0oJ18-elihu n5,o SohlOI,nnar o i]Jl"otblema
!bahcàllÍlco, o:; EsLadus l."n'idps {....;-La I'à,o pl"e'par'adus para ,se j LlrnLal'UlfJ1 aos

8'8mais ilUíse� a fim de 'proLeger a (;l'(>cia "sc'gn,l'1l,(jo os cli",positivos da
Carl a". J)eclal'o'll ele: - "Não c.onsidel·a,mus que n.o�SfbS obl'igar;õcs oru

{lS o-brigacõps ,das :\'ações UTliida� -- ·tpl1lham ternüna.cilo ::;imp].es!neule
po,l'que a União [Soyiética eiflllpreg11le u seu vel,1) para obstruir as pro
vosLas conslruLi \'as desejada,s po)' rnov,e d\).s H membros do C()nSel'�lO
de Segl1'l'alJ(:a. A \'of'rdal!l,p (o quP 'Ü veto ,psl,a sendo em]ll'egado em dele
sa das agrns;;ões ela Iugocsla.via, Mbauia ,e HL11gal'la".

1rumao virá com -a familia
\Vashing'lclll, 13 (U.' P.) - A Casa Branca rev,elou que a sellJhora

Trll'mall e sua fiLha l\Jal'garrL acornrpunlharão o chef'e elo, Executivo clo,s
E;"ta.clos Unidus em sua viagem ao Brasil. O secre.tário de imprensa
da pr,e::;idência sr. Obál'les R.OI'S, cll'clarOLl que a visita foi a,cliacla ,dos

últimos rlias de agoslo pal'a início ri!' seLeu11<bl'o, se bem que o '(lIa exato

não foi alÍada delerminado. Tudo ínrlica; enLrelaDlto, qu.e Tl'L1<lllan pre-
1enrll' esla!' no Rio ele Janeiro na da'la do eIl!cerramenlo elo cOil1clav�
�)f\IJumf'l'iCê]no. n l',plol'l1o riu 111'inwir:1 família norle-'a�)1e1'I�ana lera

lugar a bordo elo couraçado "Mi'PSÜlUl'i".

'I'ransoorre hoje mais um aniversário da .assinatura ela Carta do
A:Llâl1!Lico, [em 1941.

Documento assinado numa hor-a sombr-ia da humauídade, 'Leve pur
fi,m conjugar os esforços de todos os povos no- sentido de assegurar ao

homem de qualquer raça. e re ligfão, as liberdades essenciais a uma.

existénoia digna 'e o respeito á soberania ·de todas as Nações,
Vencida a 'borrasca da conflagração rnundial, parece que 11e>l11 lo

dos os ,si'gl1!abários do solene corrspromisso estão 'se maní endo I'iéis ao

mesmo.
,

Govõrnos há que es.pesinlham a liberdade dos 'seus governados, pro
vocando a repulsa da O[.H-� universal.

Honroso sei-ia, se, 11(1 data de hoje, 4odos volvessem os olhos ao

passado ,e, JiZieS&eIl11 da carta do Al lãrrticu uma norma sincera, ele corí
duta íntcrnaeronal.

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

MorreraIn carbonizadas
RLo, 13 (A. N.) - o grande ine dados pelo gerente Afonso

incendio ocorrido na rua Paris Ribeiro e pelo menor Wilson,
Saudú, prédio n. 225, teve con- voltou para -o quarto, de_cla
sequências lamentaveis. Irando que ia salvar sua mae e

ü fogo teve inici.o, segundo sua irmã. Desde então, nã,_)

declarações de diveT�as pesso-, foi mais vista, presumindo-se
as, na .sala da frente, onde re-! que as duas m.oças t��ham er.

sidiam'o general reformado

dOI
contrado

se.na's
dIfICuldades

Exército Otavio José da Silva, 'para fazer sua mãe se loeomo··

sua espo�a, d. Nanci Romero da ver, o que teriá dado tempo a

Silva, e uma filha do cacal, ai que as chamas as alastrassem

Srta. Iara Silva, os quais se até á. porta do quarto, bloque
achavam ausentes, tendo i.do ando-a:s ali.

apresellta.r despedidas a lIma
·ft .... ,

parente ,que embarcara no Aé-
-----------------

roporto, para Pôrto Alegre,
Num quarto pegado á .sala

.referida, residiam a sra. Maria

Vilas Boas, viuva, de 72 aIOS,
e suas filhas Alaide e Alcin

da, respectivamente, de 41 e

38 anos, ambas solteiras, as

quais morreram carboni;>;adas,
sendo os seus cadaveres encon
tTac10s entre os escombros, dois
deles abracados.
A Pl'Opó;ito da ,morte horrí

vel dessas três senhoras, con-

tam alguns moradores da per;_.. "t'!l"�ram O quartel'são ,sinistrada o seguinte: D. II lUlU
Jerusalem, 13 (U. P.) - Um

Maria Boas era semi-paraliti- grupo armaelo de metralhadoras (,e

ca. Alaide que se achava acor- mão e bombas atacou o QG da Fôl'

'dada, descera as escadas, acom- ça Aérea Inglesa na Palestina, c(!

panhada das empreo-adas que incidinoo ta� ataque com. � notiL:!:l.
.'

'"

1 de ql1e um Judeu haVIa SIUO mor,o
cornaln para a rua, sen1 sa,Jer

I e outros ficaram feridos em novo"

ao certo do que se t.ratava, combates entre arabes judeus �m

mas, ao ouvir. os gritos de a1c�,-' Tcl-A\:i\'.

,

j
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I Eixo para .erra circular. aparelho para e.meril montado com

I
rolamento.

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

I JUNÇÃO d. anéis e a parafulo. Anéis de prenão.

Dr. Lindolfo A. G. 'I E.tá .empr:i:: :a:ad�:;:::i';!:ç:�:o:G�ri:: b��I;:Q Campoli
. Sallelil, 676. Fone 446 �- Santo Andre.

IPereüa Ou eom !ltlU repre.entante em Seio Páub à. Rua da Mooca. �37

A.d_gado e Conlabilist.a fone 2-1371.

Con.tituição de .ociedade..
Onl__IIIÍI:l Bl III!I -'=Planos contabei••• Organiza-

lia•• --

Pa:::::i:o.: .erviço. Uma muralha JR.oubu.da.s as ioias fRua GQII Bíttenc�urt nO. 122

DOI ;fl'��r��6::i·diante. 't� A�g�e�a�Ul\itOd) _ O Ill!e���Jal�ünitod) __ Agentes
general Ira Eaker declaro'lI qlH' os milital'es nOllbe-americanos canti

I
Estados Unidos deveriam ·construir nllam procurando .[I:; jóias da anli-
nrna muralba de r3Jclal' ao longo, ga l'alillflia imperial elos Hohe11>zol
elo c.írculo ArLico, como Tnp,ejjrIa de lem, de.sa,pa1'eci1das há alguns me

,proteção cliant,e das po'ssibilida- ses, nes!Ja: cidade. O roubo fôra ç1e�
des de lima terceira guerra mun- n,mciado pelo príncipe Louis Fe,l'
elia!. c/inanrl. nelo da e�'Pôsa do Rais'er,

"Sem nomear o inimigo pO(,PI1- qu'P fal:eceu anle-ontem em Fran
cial quP tinha em menle, no genr- ckfol'l, na zona ru�sa. Trata-se de
ral Eaker afirmou que os EsLados diamanLes, csmerahlas, rubis e ou

"Cnidos seriam "um venddo, se Iras jóias, nllni valor de 10 mi-
continuarmos dessa forma". lhões de cruzeiros.

o ESTADO
.Redaç60 e (lficinu à ru JeIo

Pi"te .. 5

Diretor: RUBENIi A. RAMOS
rn.rietário e Dir.-G.ne&e

SIDNEI NOCETI
D.retcs.l' de Re4açie:

A. DAMASCENO DA 8JLYA
Chete de P.....eio:

FKANCISCO LAMA! QUJJ
Cbefe de baJllretlllli.:

IOAQ"m CABRAL DA SIL'f..
R"\)resent8nt...

RAUL CABAYAY.:rt
STi3CUMtAL UE
A. S. LARA

1 • a.a Senador Dantas, 40 - �
.

andar

�T..l· ;l2-5t24'í:� ��. dit J811"r.
' ... Felipe de Oli••ira, 21 -

8.". allda..
',rel. 2·9873 - Sh Paal.

ASSINATUIt�
Na Capital

'-o Ctt
Bem.tr\) Cr'
rrimel'ltr. .•.... Cr$
Mia •.....•...•• Cr$
lfáero anise .. Cr'

No Interhtl<

II,..
",o.
25,'Jct
',8.'
'.Illit

"-ao . .. . .. . . . . . Cf" 1",00 j
lIemestr.. ..•..... Cl'S ",00 i
'l1rlmestre Cr$ 11,80 I8Ílmero avulso .. Cr$ ....

!h'6neiol medianto e••tnb .

o. orl(lnais. metlme .,.
,ublicados. não serlo

devol1'idoe.

I
:& direção não se rll!fl"o.·

ubiUza pelos coneeltoo
emitidos nos artiwCHI

assinadCHI

1'.LEilONES MAIS .NECESSl'U.OOI
!Pbll!6eiro. UU
1eUcla 11.11
J)eleglOCia O. P. Social .••••••••••• 1511
Katernidade ;.. nu
'llJHPital Nerêu R�mOl • • • •• •••• an
SIAta'C!loa . lUQ
.."de Saúde. S. Seba.tl'Io I1')J
ARlatência Municipal' 1611'
lloapi� Militar • .. U51
....··B. C 151.
lIue Aérea .. • .. • •• ,,.1.
1!11 ·11. 1. A. C. 15'.
iCapitaDia do, PortOll •••••••••••••• !la,
fja c. R 16"
J't&'ça Policial 128,'
�teneiárla • . • • • • • • • • • • •• • • • 15..
no J;ltado· 1.21
liA Gaaeta· _ Iii.
BJ)fjrio da Ta.rb· 157'
iii- li. A I'"
._. �_iriA Oni,. .••..• • • • . lOillr

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

larmácias de plantão
Est{1j'lÍo de plantão, d�tmnte o
mês de agosto. as seguintes

F'armácias:
2 - Sábado :!?armá,ci.a

Nelson __: Rua Felipe S0hmidt.
3 - Domingo - Farmácia

Nelson - Rua F'elipe Schmidt.
9 - Sábado - FarIÍ1Gíci:a Me

d'erna - Praça ) 5 de No'Vem
bro.

1Q -- Domingo - FarmáCia
Moderna - Praça 15 de No-
vembro. .

16 - Sábado - Far'mácia
Sto. Antônio - Rua João Pinto.
i 7 - Domingo - Farmácia

Sto. Antônio - Rua João Pinto.
2.3 - Sábado - }"armácia

eWlarinense - Rua Trajano.
2/1 - Domingo - Farmácia

€wta.rinense - Rua Trlljano.
30 - Sábado - FarmáJci,a.

Rauliveira - Rua Trajano.
Bt - Domingo - Farmácia

RanliV'eira - Rua '.rra.jan.o.
o serviço noturno. será OO'e

tua.do pela Farmácia Santo An
tônio, sita á rua João Pinta.

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

DOENÇAS NEBV?'JAb
Com oa progrlDuoliI ai. .eGUelaa

,.eje, ali doenç811 nervosas, qa.B4iÍ1t
lratadu em tempo, aio .alM pOli'
·feUamente rel1led.iáv�jl!!. O CRR.tI(I!L
émo, fruto da iporâl'l.d«, IÓ ...
.r.j.diear �s indiv.hhloÍl afetallaM 4\1.
laÜI E:nfermidade.. O SeM'i!;o Ne.
donal de Doençu ml!ntaie dlrp«.
ih •• A.mbnlatório. q.. ateDie KI'DI
"liameDte ••. doentes Be"eceat 1-..
....-••a .R••

'

D n II, du'
II 11 b.J'lllo .dAt ':.._; . ::.í.....3

l

l " . " ...

Nem se perguntá"

I!F1CnJRTNOS VI!:' vrnxo

PEl)INIDO INFORMAÇÕES:

I
as da hll��il1ila, amalTadas em CI
ma da mao, Olllt·us I) l'azel11 acorn-

Ipapl1ar (k ",jwbols" plissados de 01'
Paris - (K F.!.) -- Por (3i::;(lle gand: pietn ou de "chomisiers> de

d'Assaíty) - O que impress iona I linho 1)I·P(.0 e anuito fino. Par-a a
lHOS 31luais� Iigur inos de verão, são' noite, () "Iailleur " d'e lin.ho va i a.",
j os tecidos de algodão salpieados. á v=zcs al

é

o Imnuzulo.
moda de Martinica, rut ilantes e. - O _

alegres, que todos os costureiros \lOY/lJADl!)S p}..RrSf.E:\BES
parjs ienses emlwega,m, .La.nto para/·.

- Pai-a .LI beil'a-m�1', os costuJ'ei-:
o (11a, como, para·u noite. Os ves- 1'OS ,paI'ISlens'es prevrram conjuntos
tidos feitos. assim, <lembram muitol'Ül1l que as saias são. mais compl.'i-.
os íl'aJf:'S t)]'nleses: corpetes jus- das, os eurpelcs mars w1!l)cwlanles.
tos. saias mais compr-idas, decotes Ü clássíoo vestido leve rle hus,Lo
quadrados. ajustado, de saía alargada. cóm

Pai-a de noite, a saia comprida ':,gooet lo;" JJ:wnzid.os e pregas, conser
de babados. drapeada ou mesmo va todas as 'JwP',ferencia13.
adornada, lama urna apt1ll'encia do J.\llJ'ilas vezes, o vestido sobe . e
século XVIII, muito agradavel. A termina por duaspequenas ombre i..
maioria dos' vestidos são de for- ras e, pULO cima de duas mangas í'ô
mato simples : busto redueido e' Ias. acornpanhadas

:

de ombros que'
saia corola, As Ipregas lisas '8 os adaptam 110 aHu âormalldo decole.
fios esticados fazem igualmente - O _:__

ll']!uit,Üi sucesso nestes modelos de A ,R;I�.A.LIZAÇ.\O DTTM SOSJ-IO
pleno verão que dão sempre um Haia-se muito na FI'anc,a rhnu
arz imho petulante á mulher que os :prodL1to que penmi Lii'á que as se-

I v(�s(Je. Um dos mnneros mais nre- nhoras tornem o' seu banho sem es

feri,clos para a tarde p, cortamente íragan o pen t,eaclo.
() "taílleur " de, shanlLlllg .hranco ou Sonlto maralVilh:o,so qne as mu-

de ;;eda 'crúa, mu i,1 o' simplcs i'echa- Ihe['es lli.i tqut.o .tempo persegurm ..
do 'PO!' um boião üe cel'âmica, mui- O prt�p;ara.{lo ·evi I'a os go1'rós de ba
lo justo na cintura e cu,jas abas nho. 'lkat·a-sí:r dllma ('s,pécie.' de
ondulam levemente na frenl.e. Al- cosméti:co Cju:c, 'Ümpasiando o cabc
gllmas eJ.egaI1l�es j)llefel'cm esse lo, pel'mite mel\gaLhar sem um

rl1orI.elo ,csLaanpad-o ,em Ipee-tO ou eml desvio dum só pelo. Findo o ba
cinzmlto. O "faillenr" de tecido que· ho, outro ,produ/'o passado, 'IP'ela ca
não aunanroia, obtem, elp. também, I beça J�z desa,))'areüel' o cosméLico
gra,ncle sucesso, acompanhado de s,em deixar rastos, tornando a ca

apLiear;ões de seda com lisLras ou; beleira [l ,nicar ondula,da (] ruIva.
lisa, colocadas na ,gola. :nos

PUnhOSj
Mas este mara\'i1hosÜ' produto

e, mais rarar.n,ente, nos bols?s ..AI- não .se enconLra ai.rllfla. á venda.
gUllS ,costureu'os eS0lirta.m llg8Jra- AnuncIa-se para a l1r6:üma tem
:menLe as mangas ;tfim de mosLrar ,porada balnear .. ·.

.
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Só USO �lynos!
diz

carmenMiranda

..I,
"., Faça como eu:

U.e Kolynos duas .....zes por dia

III A�(JAIS
Para ConcurS(}I:;Es[l,dua;s 'ou Fpderai:S �

e Exames de Admissão

tis'ude por (8rrespondênt;ia
Português, Matemática, Ciências. Geografia,

Ris tóri'a do Brasil, etc .

Int.n••a.-o? �rten!1.hCl e.te cupão a J'emeta-o para C. Po.tal 332
F�RI�P-.,I.lIS - SANTA CATARINA

'.

Para industrias leve e pesada. fabricada pelo técnico FRAN
CISO:O BIGNANI. tem lempl'8 am estoque da todo. o� tipo. e

m.dida•• tipo fixo ollcilante: saUara de 3/4 e 5 polegaàaa, todo.
com lubrificação automática.

.

,

·i
·1

Home . __

Rua N." _

,idade Estado _

"

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL, AVISA.&. .

TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESAJ
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DEJ
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAr.;
·DEHTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHlVIIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

- a vva.: d. Francisca S. Fonseca
� o cmp. João Eloi Mendes da

-PoU,ci!:t Militar do Estado.
ISTA. VILMA LDNAlRDEiLLII

F,e.steja hoje ma,is uma primave
ra, a .g,entitl ,senhorita Vilma L'll
úl,aI'delli, fino OTIliwmeruto da socie
"dade de Bruslque, filih:a do 'Sir. José
:Lumar:delli. Por ,esse motirvo a dis-
tirnta aniv,ensariaDJte será miuita

',"{)um/p.l'j.m'e'Ilrf:ada.

Moléstias do Aparelha
Respiratório
TOS S E 5_

_Nas doenças do ap�r"lho re�pjrató
�:rio. o sintoma 11lSis fr quente e que
;';filais chama a atenção. é a - Toss€'.
A tosse é produzida por mfluenci.
mel vosa, geralmente a 11 Tltaç�o :)u

jnfl.mnç1lo nos orgãos re'p'ratorlos,
· _A causa Que pr0duz a tosse deve �eL"

....dornln�da porque ii tosse. qu�sj sfI'm
pre lrnta ainda mais, a causa que a

produ,iu, isto P. a inflamação dos
rJbronqu os ou pulmão.
A irntação ou Inflamação dos bmn

·,quios merece esp"ci.1 atenção p<>I.o
��peTlgo de aUTentar ou se ,ttanStTIltlr
.a outros orgaos.

. 0 medicamento para tosse deve obri

i gatórlamente atlv .. r as defesas, atu
,ando sobre a parte aoente do apa
I Telho �spirat6rio.
FIGA TOSSE contém as vItaminas e

,,0100 de fieado de l'acalhau que all
...

v.iando as tosiie� �ge sobre as pBctes
_afetadas, como uni tônjco dos or ...

,gãos respiratórios'.
'FIGATOSSE evita os acessos dai

· bronquites e a cancelra.

dflGATOSSE
um produto do laboratório da

'HEPAlIHA
-tl.S.da Penha

AVODA DO FIGADO
· Maiores esclarectmentos escrevam:

Caixa Postal 3.061 - Rio

'�w..·.-......_-_...""'.-."'·_·""_·""".

�Orandrl luta DoUUca
São Paulo, 13 (A. N.) - Está

"ha.vendo grande luta, nos ba,s>tido
res dos par lidos de São. PilIul0, ,em

torno cJ.o,s candklatos a vi,ce-gover
'na.dol' .do Esado, Enquanto nos :ar

raiais do PSD, ao que pare0e, fir
ma-se a célJl1Idi,dahlra ,do sr. NOivelli
_Junior, o PRP e a UDN procuram
arLiculal'-se, lançando UH, c,a'lliClida
tú ealPaz Ide r,emlÍr fOI'ças clestina
,das a ,slUj)crar o candidalo do par
ttrlo majoritário.
,ETltl'e os nomes lembrados figu-

'r'am o sr. Anlônio Prado Junior ,e
Ali iuo AranLes, prosseg'llido RS COU
sull:ls. Rorg'hi airnda não se de.finiu
Hmila:ndo-s,e ao veto Idos nomes em

füco.
>ü PTB e ó 'Po.r�ido Socialis,la

Bl'asi!eiro, s,egUiIlc]o ludo indica,
ifl,'\O ! <'rão candidatos a vic'e-gover
narlf", apresentario-s,o inc]epcnr]pn
t.e� �u' pleito municipal da capital.

Quinta felr. 14 de Agosto de t,�at7 3

O Diretoria Estadual do Partido l)emocra ta Ci is tão

predio da sua

l'raça. Getulio
avisa ao povo que,' por motivos de obras no

atual sede, a mesma foi transferida para. a

Varga.s, n. 27.�

'l'HIUNli'All1 OS FK.\NCESJl:1
NO CONCURSO HIPICO

íN'l'.t;HNACWNAL DE LON
DRES

Paris (S. F. L) - Pela
primeira vez depois de 193,7,
um francês, Sr. Jonquéres d'O>
riola, ganhou a taça do rei
Jorge V, na prova mais impor
tante do Concurso Hipico Ia
ternacíonal, de Londres.

O Rei, em presença da-
Rainha e das duas princesas,
entregou a taça e o prêmio de
30 libras ao Sr. Oriole, que,
montando o "Marquis III", foi
o primeiro classificado na pro
va final.
Doís outros concorrentes

franceses tiveram a honra de
Jerusalem. 13 (D. P.) - A sérle se classificarem em segundo

da po licia foi esta noite atacada a lugar juntamente com outro!'!
tiros pelos terroristas. Os policiais oito cavaleiros: Foram o capiresponderam ao fogo, não tendo,
porém, havido vitimas em conse- tão de Tilliere, sôbre o Nankin,
quência do tiroteio. ,e o capitão de Maupéon, sôbre
Um judeu foi apunhalado por um O Sagitta,

homem que se acredita ser árabe nu "'I'I.....-..._-"".",-_"'-.....""_...- .."'......"".......""-.....�....,..,-.".-....__.._-'""_"._.,.-.._-..._,.,-.".-..,__..._,..,.... �'

ma das, principais ruas de Jaffr-,
segundo se anuncia oficialmente. A
vitima ficou gravemente ferida.

npROTECTO'RA", Cio. de Seguros Centro Acidentes
\

d. Trabalho, mudou-se para a rua.

Felipe

terroristasGOVíllNO DO BSTADO Atos

n. 572', de 28 de outubro de 1941:

nove ct-uzeiros e sessenta centavos Paulo Tavares ela CU11ha Melo, do cargo

(Cr$ 5.739,60), correspondente a 25 anos
ela classe P da carreira de Médic'),S';nit.a-

de serviços prestados ao Estado. ( tisna. do Qua.dro uníco do Estado. ao car-

Decretos de 9 de agôsto de 1947 g'Q da classe 'Q dessa carreira, vago con-

P ·d
.

O GOVEHNADOR RESOLVE forme consta da tabela anexa ao decreto,
:

reQi ento dn nnVtlr lei n. 1.275, de 9 de fevereiro de 1945,
&J I r-; l' gU \J

f\ 'l'ransferJr:

,

,.
. �' De aeôl''do com o art, 31, alínea b,

Norberta Guilhel'mina de Melo, do cargo

O bl• da clas,e C' da carTeira, extinta, de Con-

O relU Icano combinado com o art. 34, do decre,,

I;ínuo; do Quadro único do Estado, ,ao CRl;-
to-lei n, L2D9, de 20 de março dI'

go da classe D' desSa car,reira, vago emParis, 13 (D. P.) - O sr. Alvaro 19-15:
v'rtude da aposentadoria de Zulmira Rde Albornoz, que se enl'üntra prc- Jo[w Luiz da Rosa e Silva, 10 Sargen· Olivcir3.

sentemente nO México, foi escoHü- to·músico da Polícia Mi1itar' do Estado, Readmitir:do pelo preside'nte Barrio para fOl:·- para a reset'V"" remun€l')3da, per(;ebendo De acôrdo com o art, 75, do de"reto-lei
mar o novo gabinete 'repubIJcan�), o venCll11ento anual de deZ mil trezentos

n. 572, de 28 de outubro de 1941:
espanhol. ,Allbornoz já exerceu as e cinquenta e oito cruzeiros e quarenta

Lauro Farias no cargo que exercia d:.funções, de ministro no govêrno centavos (Cr$ 1'0.358,'10), co,rrespondente classe D da carreira de Guarda-Sanitári0.relJu!blica'no. Pertence ele ao Parti- .a 24 anos, 6 meses e 4 dias de servdç-os
do Quad�'O Único do Estado.cio RepLLblkano. Dl,lrante a Repu- prestados ao Estado:

Decretos de 12 de agõsto de 19'Hblica em Madrid, exerceu ele as Bertolino Antônio de Melo, 10 caibo da
O GOVERNADOR RESOLVE

atriilmiç,ões de presidente cla -Côt·te Polícia MiliItar do Estado, para a 1'eser·

de Garantias Constitucionais. He- va remunerada, percebendo o vencimen

centemen.te, declarou 110S jornalís- to Rl1ual d'e..-seis mil e trezentos cruzei

tas que era um republie.ano intran- r�s (Cr$ 6.WO,00), correspondente a 24

'sigente, que, lutaria pela r'cstaura- anos, 6 meses e 18 <lias de serviços
ção da. republica em sua patria, prestados ao Estado,

sem quaIsquer compr-on1issos com .Decreto de 9 de ngôsto de 194'T
os úlOnanlUistas e outrüs gl'UPOS,) GOVERNADOR iI{JDSOLVE
'não republ{cu:nos. Nomear:

De acôN:,o com o art. 169. 60 d€creto·
lei n. 431, d€ 19 de março de 1940:

Henrique Davidoj)f Lessa para exer

cer, interillalne1nte, o ca,rgo da classe 1\'1
da ca>rl'eira de Promotor Público, do

Qu�<lro único do Estado, P entriillcia,
comalrca de Biguaçu.
(Reproduzido por ter sa.ido com in

correção).
Decretos de 11 de agõsto de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE

Promover, por merecimento:.
De acôrdo com o art. 51, do decreto-Ie]

n. 572, de 28 de outubro de 194-1:

Afonso Rabe, do' c'argo da cla·sse P da

carreira de Médico·Sanitarista, do Qua
dro único do Estado, ao cargo da classe

Q dessa ca,rreira, vagO conforme consta da

ta.bela anexa ao decreto-lei n.' 1.275, de �

�Clube DOKe de Agosto-Dia 17� domingo, tarde dançante das 19 às 24 its.
,Dia 24, domingo, seírêe em homenagem à Associação Atlética Barriga Verde pela

passagem d. 8" .aniver�ario de sua fundação, com inicio ás 20,30 horas ..
---'-------- _._ ..

'Partido Democrata Cristã.i�fatarôm um

lofüCiii) grego
Continua O ESTAJff)O fazen I Atenas, 13 (U. P.) -- Despa-

- ".do dis.tribuições de valiosos li-li �h?s de jornais direitistas in
.�vros, inclusiv e romances zno- tormam que gendarmes da
-dernos, en t re as pessoas que I fronteira bulgara mataram um
,1IiJon'stam de �eu' cadastro soo

i oficial e um soldado e feriram
.cial. ; outros três, com fog-os de mor-

�s pessoas que ainda não I �eiro.s e metralhadoras, ontem
,,!.laTam preenchido o ceupon a norte, quando os gendarmes
·4ue diariamente publieamGs gregos perseguiam até a linha
,poderão fazê-lo, a�ora, habi- divisória um grupo de guer
.Jitando-se, assim, a concorre- rf lheiros. Os telegramas dizem
,.'3'am a tão interessante inicia- que o "incidente" se produziu,
,tiva realizada sob o pe troci- depois de um dhoque entre
.inio da LIVRARIA ROSA, à guerrilheiros e gendarmes he-

...{ Beodoro n. 33, nesta Ca"'ital. lenos, em Pentaloto Kirpínos,
o GO'ICERN,A,DOR RESOLVE

... '" Tl'ansfcl'ir:

) .. -. " � "
.. na zona de Evros da Tracia. E De acõrdo com o art. 3'1; alínea b.

FA7;E.M ANOS, HOJE: acrescentam que os guerrilhei- combirrado com o art. 34, do decre-

1'os atacaram PentaJ.ofo à fron- tc-lei n. 1.299, de, 2(} de março de
- a sra. d. Julieta Pavaa Simões, teíra, refugiando-se nos em-

1945:
-esposa do -sr. Severo Simões esti- Luiz Batista' '�agner, 20 Sargento da
.mado representante comercial, basamsntos de artilharia bul- Polícia M1ldtar do Estado, para a reser-

- O jovem Erico Abreu. garos, de onde os 'gendarnles va remunerada, percebendo o vencímen.
-- a sra. d. Aurea Cardoso da 'da Bulgaria abriram fogo, con- tv�enat,anUealddo:s onze mil quínhencos € JJO-

;Stl'Veira, espôsa do sr. Argemit-o , cruzeiros (Cr� 11 59'2 00)
Berao da Silveir-a. tra os gendarmes gregos. corresponde-nte a 36 anos 'de 'ser;iço;

- O ,prof. Fernando Machado AllNOLDO tSLAIREZ CDN1<JO prestados ao Estado e à União.
"Vieira, ernér.íto educacionista. Clínica Odontologia Pedro Arutôndo Marques, soldado da

� a sra. d. Maria do Carmo Bar- NOTURNA Pollcia Mi1itar do Estado, para a reserva

. bosa Vieira, esposa do sr. Raimun., Das 18 ás ,22 'horas, 00m hora remunerada, percebendo o vencimento
.do Vieira, e funcíonària dos Cor- I anual de cinco mil S'€tecentos e, trinta e

,a�€los e T'eI egn.,af'os.
marcar a, a cargo ele abalizado. pro-

i.r'o fissiona 1
� a sr íta, Alma, dileta filha do Rua Al'cipr'psL.e Paiva 17sr. Aprígio .rSihv:a, alto, tuncíonãi-ío 'Del,efm1>e 1.427.da Secrotaria da Seg'urança PÚ

blica.

A fuberculo§e
em. Goiaz
Goiania, 13 - A( N.) _ O "Es

tado de Golaz" elU longa reporta
gem, mostra que a tuberculose está
oeifando de maneira tel'rivel as

populações dos municipios do in
terior do Estado, mesmo aquela,s ra

dicadas próximas a esta capital.
O mesmo· jornal publica uma

entrevista do médico sanitárisl!)
Luiz da Glória Mendes, do Posto de

.
Saúde de Goiania, 'em que este, re

vela estarem os aparelhos cioades
pelo govêrno federal para C'ombate
á peste branca, abandonados, inclu
sive o l'onjuuto de Raio X "Manuel
de Abreu", por falta de técnicos qlle
os saibam manejar.

de fevereiro de 1945.
Benonr Laurindü Ri,tia,s, do cargo da

classe P da carreira de Médico-Sanitaris·

ta, do Quadro único do Estado, ao C1Wg'O
da classe Q ,dessa carreira, vago conforme

consta da ta'bela anexa ao' decreto-lei 11

1.275, de 9 de fevereiro de' 1945,
Promover, por antiguidade:'

De a'côrc1o com o art. 50, do decreto·l,,'

LEli\M _A REN"lSTA
O VA.tE DO ITAJAI

Schmidt 1'1. 22.

Tl'ansféril' :

Demerval Cordeiro, çapltão da Polícia
Militar do Estado, do Comando da 3q

ComI/anhia do Batalhão (lf,� Infantan'1

para o Comando da la Companhia ISQla

da, com sede em Joaçaba, por conveniên·
cia do serviço.
Renê Vérges, capitão da Policia MiJitar

do Estado,' do Comando da la Companhia
Isolada para o Comando da 2a Compf\'
nhia Isolada, com sede em Ol.lritibanos,
por convenIência do serviço.
Maur,í"io Spalding de Sousa, ca'Pitão da

Policia Mm!ar do Estado, do Comando da
2a Companhia Isolada para o Comando da
3& Companhia do Batalhão de Infantaria,
por conveniência do serviço .

Classificar:
OrÍ;()n Augusto Platt, capitão da Polici"

Milltar do Estado, com!:! ajUdante do Ba

lalhão de Infantaria da mesma Corpora
ção,

A futura capital
Goian ia, 13 (A. N.) - O governa

dor Coimbra Bueno regressou da
Planalto Central, onde se encou
trou com o general Djalnla Poly
Coelho, chefe ela comissão incum
bida de localizar a fútura capital
do Brasil.

iSI CADA BRA;S'ILEJRO
Cón.;>eg:uil' alfabetizar um patrí

cio, convencendo-o a fr:erquentar
um curso noturno, 'em breve s'e

x·emos LlIm (los pO'Vos mai.s adian
Laclo,g do mundo: Gmpô Escolar S .

José ou, Eseola -Inc!usü;i'al.

A F,RANÇA NA CONF:ERÊN
elA PARA. A COOPERI,AÇÁ(!)

:ECO/N,õlUC:A EUROPÉIA
Paris - (S. F'. L) -- A de

legação francesa para a Coope-
ração E'conômica Emopéia fi
côu assini constituída-: __o

O Sr. GeQrges Bidault, Mi
nistro dos Negócios Estrangei
ros, será assistido dos Srs.
Jean Chauvel, secretário geral
do Ministério dos Negócios
EJstrangeh'os, Couve de Mur
'ville, Diretor geral encarregad@
dos Negócios Politicos no mes

mo Ministro, e o sr. veJlJ

Monnet, autor do Plano de
mesmo nome, d<il que é Alt.
Comis:sário.

Cosinheira
Precisa-se de uma

Bocaiuva, 151.
Pa&a-se bem

á rua

i�
(

AVENTUR ,A,S DO KNOT

RODOLFO LISBOA (DUDA)
Missa de 7__

, Dia
}ovida Lisboa e familia, Jaime Lisboá e familia

(auóentes), Ubaldo Brisighelli e familia, José Vieira de
Oliveira e familia, convidam aos parentes e pessoas de
suas relações para assistirem a missa de 7'. dia por alma
de seu irmão e cunhado RODOLFO LISBOA (Dufia). que
mandam rezar no dia 18, às 7 horas" na IgreJa de Sã.
Francisco.

Jt1 P.1e1 CAqil j
f

VAM05t
RÂPIDO�

f
\
..
' • I

I:'

�.J""-'�;r"'''''''''''�W
-

.... �--,_�-

IíIfl"TreicJa aos leit;f/).re's de qO' Fsta�r) pr1a Indústria, Comércio e Segv'ros KNOT S..A.

HEBliAFIG> - jNDVMRlIA DE :8I:BJDAS- RE'PRESEN,TAÇÕES - CO�''TA FF9FRIA.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO· Quln�a teiraa 14 lia � g.sle de ,v47

CONSELHO ADMIN1ST.RATlVO
DO ESTADO DE SANTA

CATAIUNA
PARECER N. 631/47

o Secretário da Segur'arrça Pública re
mete proposta do lnS'tituto de Identifica·
ção e Médico Legal para a admissão de
EmUio Nunes de F-reitas na função de

.

Fotógrafo. referência VII. enquanto du
rar o impedimento ele Nilson Firmino
oarcoso, sorteado para o serviço ativo do
Exército.

2. Foram apresentados os documentos
exigidos em lei.

3. Esta aomis�áo nada tem a opor.
S. S .• em 26 de Julho de 1947.
Carlos da Costa Per-eiru, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Aprovado.
8-8-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva drão H, do Quadro único do Estado. lo-

PARECER N. 645/47 tado no Departamento de Saúde Pública.
Aruiré VHain, ocupante do cargo da alegando haver prestado serviços prorís

classe G da carreira. extinta, de Operá. síonaís ao Hospital "Nerêu Ramos", no

rio de Artes Gráficas, requer fique ccns- período de janeiro a junho do corrente
tando de seu assentamento Individual o ano, requer lhe seja pago a quantia total
tempo de serviço prestado à Imprensa de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) cor

Oficí al. respondente aos aludidos serviços, ara·
2. De acôrdo com a certidão de fls., o zão de Cr$ 500,00 mensais.

requerente "trabalhou nas Oficinas da 2. A jllformação do sr. dir-etor do Hos

Imprensa ortcíat do Estado, como díarts- pital "Nerêu Ramos" confirma o alegado,
ta, no período <le l0 de agôsto de 1934 a acrescentando que o requerente já pres-
29 de outubro de 1937". tara, gratuitamente, serviços, ao mesmo

3. Pelo deferimento do pedido. estabelecimento, durante o ano de 1946
S. S., em 6 de agôsto de 1947. 3. Tendo·se em vista que o decreto-Iet
Carlos' da Costa Pereira, presidente e n, 35, ele 17 de Junho do corrente ano,

relator. vísou legalizar ?quela .'�uaçfto de fato -

Gustavo Neves !_.O que, criada. por êle a função gratí
J. Batista Bereír-a ficada de Denmstu 110 Hospital "Nerêu
Elpídio Barbosa Ramos", foi para a mesma designado o

Aprovado. requerente - somos pelo deferimento do
'" 8-8-47. nf''''(j.o. correndo a despesa pela verba u.

(Ass.) Aderbal R. da Silva 1-044 do vigente orçamento, a qual, se-

'PARECER N. 616/47 gunrro inrorrna a direção daquele estabe-
Etelvina Cirlco Scardueli,. professora da Iecírnento, oferece recursos para êsse fim.

escola de Poço Verde, distrito de Melelro
.

É êsse o 'Parecer que submetemos à

município de Araranguá, requer fiqu� consideração do exmo. sr, dr. Governa·
constando de seu assentamento individual dor.
o tempo de serviço prestado como prores- S. S., em 6 de agôsto de 1947.
sora municipal. Carlos da Cost.a Pel'ei1'3, preSidente.

2. ConforrrJ:l·a certidão de fls., a re- Gu"tavo'Ncves, relator.
querente exerceu o cargo de professora J; Batista Pereira
municipal na escola de Rio Morto Baixo l!;lpldio Barbosa
munícípío de Cresciuma, no período de 20 A'provado.
de março de 1927 a 31 de março de 1928. 8·8-47.

3. Esta Comissão opina pelo dererímen- (Ass.) Aderbal R. da Silva
A

to do ,pedido. PROMOQôES POR ANTIGUIDADE
S. S., em 6 de agõsto de 1947. Carreira: Continuo - Classe "O"
Carlos da Costa Pereira, presidente e Número de vagas a serem providas por

relator. antiguidade: Uma.
Gustavo Neves Nomes dos funcionários mais antigos
J. Batista Pereirlt indicados para promQção: Norberta Gui·
Elpídio Barbosa lhernüna ele Melo.

Aprovado. Cespe. em 7 ,te agõsto de 1947.
8.8-47. Carlos da Cost:, P"""ira .. lJ"esidente.
(Ass.) Aderbal R. da SilTa CARr.EfiA DE ESCHITURARIO

PARECER N. 647/47 OLASSE E
Sebastião Bonnassis de Albuquerque, Contagem de tempo na classe até 30 de

ocupante do cargo da classe H da carreio .junllo de 1947
1'a de Oficial AdminFstrativo, do Quadro Lista orga'l1izada de a-cõroQ com o art.
Único do Estado. com exercido, no Te- 43, do decreto n. 2.845, de 6 'de março
80urO do Estado, requer fique constando de 1943:
de seu assentamento individual o tempo 1 - Léa Campos /Cunha 1346
de serviço prestado à Imprensa Oficial 2 - Nilce Silva . ". 1313
do Estado. 3 - Maria- de Lourdes BoabairJ. 1276

2. Conforme a certidl'l.o de fls., o l'e- 4 - Iolanda Selva . .. . 1159
querente "trabalhou nas oficinas da Im" 5 - Luiz Gonzaga iGevaerd de
prensa Oficial do Estado, eomo diarista, Fa-ria " . .. . 1164
no períOdo de 23 de junho a. 31 de de- 6 - João Fernandes Bittencourt 1153
zembr-o de 1941". 7' - Célia- Stuart Cardoso llOU

3. Esta C'omissl'l.o opina pelo deferi. 8 - Odúlia Bilk 1088
mento do pedido. 9 - Lui'za Silveira de Aquino .. 1{)SQ

S. S., em 6 de agõsto de 1947. 10 - Dulcinéa Soares de Oliveira
Çarlos da Costa Pereira, presidente tl Zattar .".. .... .... . 1.061

relator. 11 - Cecilia Cordeiro Dutra 1056
Gustavo Neves 12 - OLga da Luz Andrade 1024

--------------IIUIIIIal--:IIIII!!.I�ogA�iO de O"�SI·I-AJ. Batista Pereira 13 - Rob.erto Cláu'dio PaivaQuint 10231--' l'lv UUi uu 'tiElpídio Barbosa 14 - CeCI G011ç'.a.lves "" 1001,
'

Aprovado. 15 - Ivonete Tálboas Schlinsting S9.91 Aeham-slO à venda duo. eOIlO••.s-8-47. 16 - Nidia !Paiva Quint 753 / . d. material, com" fundo. para o,,

R:: J.i=snuj;ut.": p� "r�;I1!nOta:;:�,��;:7"1 Kosmos Capilaüzação S.I. [:;f.���::r�F��[;·��?fj
. ea. '. . ranspo! çs ,ereos I C�m�nicamo, aO' po"a�r., d. no,,", titulas. ao ;;::,a·el�r�nl_te::.a:::,S

Ruo

SüGlJRANÇA - f.,:'8!X@ - �ON�ORrO - RAPIDEZ PublIco em geral, que Instalamos a SUCURSAL para L&}l'i' DlUJIl.U
II " pt A R I ,€) S os Estados do Paraná e Santa Catarina, à Rua Cruz

FLQ�NÓPOW;S - e-VRIVI:BA - SÃO PAULQ _._ RIO DE Machado n.O 12 2.0 -- andar - Salas 203 a 211, no bélicas
JAN�,J;,R@ SEGUNDAS - QYARTAS - SEXTAS-FEIRAS Edifício "PROSDOCIMO" Curitiba. Flistml'go (Alemanha), 12 (Uni-

PARTIDAS ÁS 7;30 HORAS 'ted) - As fôrças aéreas' norte-
8LOO1ANóP-OLIS - PôRTO ALEGRE N d' d b alnel·j·'··a·llllS ·e br'j"a:ll1'cas e,s'a-o I''''''''-o en ereço aczma teremos o prazer

.

e rece er sua v , • L L v"

SEGifJ"Ni)AS - 4tVARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA . . lizando as mais eSlI)eVaculares pro-VISIta e atenderemos a todo e qualquer assunto" queÁS 11,3{} HORAS vas Qe bombardei.o de preci.são-, :na
A li-TIlS" T\r\.. se relacione aos negócios da nossa Companhia.��V.i.(9,CJ l>IvUGLAS DC�3", PARA 22 PASSAGEIR0.S E AJ,ema/DIha.. o.s aviões de bombar-

'''BRliSTOL'' WAYF\ARIllR PARA 36 PASSAGEIROS _ () e1eio lançam Ibombas de 10.000 qui-
MAIOR AVIÃO BM LINHA COMERCIAL NO BRASIL. los sôbre a base submarina alemw
WM NOVO PADRÃO DEl CONFORTO E SEGURANÇA.

IilMl!:!tpw"Pri 'W '.i •
de Farge, a fim de de,Lermi.nar 9

V@E PELA '�R-EAL", PERFEIÇÃO SEM HHJAL Caome., G-ravatal; Piiamea, A prilllei:rol .Agua ft €olônla fel. grau de penetração. possiv1e·1 das:
AGElNTElS: O L I V E I :R A & C I A. Meiam dai melhores, pelo8 me- n�' :owado foi fabrieada na eia�_ mesmas nas futuras construções

.

RUA JOÃO PINTO - 18
.

DOIIeS pJeÇOI 16 na CASA 'MIS de Gol&lia pet. Fábrica 41. ,....
Tele(�.u - l.�it - ...t1ere� Telegráiíc. "V'lAMA" C:m.ANEA - RlIaC. Mafra. 6 Maria FariD.a.

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviado

com o uso· dos

VERDADEIRAS

PASTILHAS �·VALDA
v e n di d c s só em c c ix o s

com o .nome

VA_�'DA
liClnço do O. N. S. 1", N0 fi6 ,.

", •
de 26 de Fevereiro 9o.�•

�e de 1935 ISP'" 9'"f�ol 0.002, fhscal7plOl O.

{,HH�"A:gAS jf� ROCI••UU�;OE8
l>REZADO LEITOR: $e o 'IU< 'ne

!llU!1''''.I''1l é, r�lmeute, umE'> prmden�j.
�a endir{"lW (1 Que e.tiver errade tJirl

i-r"''' Q'tlf '''l>;U!>LA falta Ilio ee repiu.; e

�L\O o ,,;cãndAlo' que 1>\ lati r�iI.a
'f;I(, li"�"'" P<KI",,' 'fir a llPIlWU',�
·ità<.-� i Sll;q;Áü I.U�CI..A1&t.ço·l1.:S.
q� i) l$STADO. qu� " �.IIIIIJ .....11 1,,",'"
).� d.em01* ec tUD.hr;s;lmet.'tc d.r �Yf:u,)
� ·á.I:.H:ÜOI r�illd<..' ... t. tum.. illà,,:,�
� di.t r:ewtd'!rt�iv. �bo.:r* 'e'llQ �'fu,", 1tN:

M.Jfi f.i��! :t-C'k1T, p�.td.("":")tI'iU4 ',Ii-It'"n , ..�

�. ,,,,..' • �....b ......._

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

CONSTRUTORA POrO'LA LTOA.
Engenharia Civil

Paraná--Rio de .Ienetra-.Santa Cagarina
e seguro acahamento ele sua {umr«
residência.

Comunica ao povo ca tarínense para pedidos de orçamentos de

que '00m'} o fim ele aumentar o nú-l qualquer ·lipo de casa e edif'icios
mero de suas construções popula- e também pequenas casas popula
res e luxuosas, e dar a c.pln1h€lce:r o res de madeira, contando também
seu novo e segu 1'0 sistema ele cons- com pessoal especializarlo e técní
l ru.ir tanto por adminisu-ação co- co, para r ef'orm as, ampliações, mo�

mo por contrato, abre f'il.ial neste dél'nizações, totalmente dirigidos
Estado, Santa Catarina, que desde por capacitados e conhecidos enge

já, encontra-se li sua disposição, nlieiros, que garantem um perfeito

Para toda informação, pr&vÍse:
rramente, rogamos aos interessa
dos, dirigi e-se a casa. Matr iz.

Construtora Popular LUta.

Rua Cândido Lopes, 179, 10 an-dar.·
Cur-itiba - Paraná,

Compre seu Relógio pelo Servíco
. ,

de Reembôlso Postal

"

do Respectivo Certificado
2f}�,OO

Cr$ 180,00
259,60
180,{){l

71
de (iarantia
DESPRTADORES:

(,jJ>$ 150,00
1S9,00
18�
20�,"
14'OíOt

l'ulseirus extensiveis
Americanas:

é Acompanhado
6
7

11
1�2

Todo ftelógio
PAR.\ �ENI.RA:

trp$ ·22tl,o..
35G,elil
22t,G8
138,ttl

10
13
17 (grande)
11] (péqueno)
18

1
2 (fol.llea&i)
3
9

14 81,90
195,0' 15 86,f)O
10,8(:) I :Ui' iO,eo

�IRVA-�E> .� NOSSO BD[ GRG�NJZA:I)O "Slf,RyIç.� DE
»lGAND@ APENAS CJ NtrME. R® E PAleUE Q'lifA.ND0

Reloioaria Progresso
JUGEND & FILHO

4
5 8 15:0.()t}

VEtNDAlS: BSCREVA-NOS �
RR CEBER Q PEDI'De

CURITIBA PRAÇA TIRADENTES, 260 PAR.ANÁ

deferusivas, ele sobrevii!jno- caso

uma g·UE'.rt':1 aLQmica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Festa do. Senhor,
"Bom Jesus

Com grande a.fluencia de devotos
realizaram-se na Igreja da

veTl'e-1-t' ravel Ordem 'I'erceir-a, do dia 2 a

10 corrente novenas em honra d.,
,.SenJJor Bom Jesús. I

Dia 10, ás 9 horas, Leve Iugar ]
..missa solene, sendo celebranLe .,

-revmo. frei Modesto, servindo 610-1
.. mo díácomo e suh-diácorno OI

reverendos f'rei Sebastião e í'rei I

",Gaspar.
Ao Evangelho o

.Felicio Vasconcelos
notável sermão.

S. revmo., que é' inegavelmente
'''ótimo orador 8{1{)t'O, soube com sua

palavra fluente prender a atenção
..do grande numero de devotos que
-ênch ia literalrnente o majestoso

.

,.romplo.

I
revmo.: frei
pronunciou

A' noite,
.rarnento da

..com a benção

realizou-se
linda
do S. S.

o encer

l'e"lividade
Sacramen-

�{() e a seguir, procissão 'lia iinlLc
-s-íor do templo,

E assim, temmou a ,jjeslivida.
"de do Senhor Bom Jesus, em 19/{7,

Os irmãos da Ordem 'I'erceis-a
{secção masculma) I endo fi. fren
-te seu dedicado ministro Sr. Em:I-1'!fiue! Campos, compareceram ineor

pOl'�doS a todos os átos, que ali Re

I-l'6allza.ram hem, assim, a secção r.-
'

..snínína,

IDamos a seguir a relação cios
.Juizes e mordomos da f'esf.iv

idn--'I,de para o ano de 1948.
Juiz-Sr. Dr. Osvaldo n,od l'i-

,gll,es Cabral; Jutza-Exma. Sra. (i.

-Carrnen Linhar-es Colrlnia. Juízes

':por devoção, major Alvaro 'I'olen
'tino de Souza e exma. sra. d, Ed-

'''wirg� Torres de Oliveira.
..

Mordomos-Sra. Pe'clro BaLista I
>
"Duarte Silva, João Eugenio Mor.ei-,. 1- ea, Manuel Pedro de Sousa, tenea-
'-te 'I'orquato Mota Lima, José Se
bieravski, Edgar Panock, Fermtll.
«ío José Duarte Pires, .João Mari
"Hl'{l.o Furtado, Ernesto Lourenço
i3O'"d.l'BS, Onofre Oliveira,

.

João
--Yenancio Bítteneourt, João. Fraa
gulis, Carloá Schímidt, José Sa
ínstíano Rodrigues, Heitor Du
'Ílra. Juvenal Faria, Antonio Or ige,
Agenor Cordeiro Filho, Alieu To
lent íno de Sousa. José de Paula
Rihas e Paudo Brüggemann Barbo
sa,

Mordornas-Exrnas. sras, d. No
êrnia da Câmara .Silva, Zulma Li

nhares Avíla, Julieta Duarte Pires.
Angela Duarte Far-ia, SteliJna da
Câmara Sousa, Regina Alice de
-Sousa Câmara, Corina Mota Ma

fra, Aurora Duarte Prates, Vito
ri,na DuaTte da Rosa, Maria Lui
.za Soal'es, Onfalia Argentina Boa
('es, Zuleida Maria Soares, Eusa
Fa,ria Rodrigues. Nilsa Ferreira.
Maria J\1alrricí, Heloisa Livramen

to, Anila Gomes Faraco, Elf Ma

fra, 7:11lmira Fra.ngulis. Jucila
'Dias, Maria Salomé Roslindo, Nair
.Bl'il'iío AIvE'R, Clélia Maria Sonsa,
'Iracema Briilggemann Barbosa.

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

,LEIAM A RE;VlSTA
O 'VAlE DO ITAJA!

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

-lIma ameava li
saúde pública

ISob eS,fJe 'líiUulo publicamos �Ia
meses. uma nota, encaminhando
aos poderes COffi,pctcn Les llma quei-

- �a dos moraclo.res ela R. Visconde
de OU1'O Pr,elo, l'clativamente a

uma fossa negra que existe .llO

pl'édio n. 113 da mesma rmi, CLl.]O
mau 'eslado se constitui pel'maneu
te lwrigo ii saúde .pub!i.ca,
Voltam agol'a os interessados ,a

fazer' nova rt'claJmação, \'i510 flté
a Iwe,senLe da.La não terem sidl) 1.0-

mac1ns quaisquer 'Providência.,;,
O �r. Diretor elo ,DepariJamenfo

<:la P:lúd'e Pública mandará, ,ar
cerll', verificar o que ha -dr posi:.i
':0 :J l'es,peilo ela queixa acima,

5

NO SORTEIO

MUTUALlSTIlS,LISTA DOS

PREMIIlDOS

S E G.U R II DOS,
TRIMESTRAL

I A
,

J·.IU�i"'IOS DE UI' 10.000."0
:311.801
,t33,993
312,073
505,653
414,807
248.4,50
5J 0,795
236, I H7/8
29,\,] 71
42S.5(,2
237957/8
:'107,732
309,740
295,7l2
429.426
4,10.8:51
437,B50
424,305
306_:n9
28J.1J61/2
4:31,456
134,090
2(,7,073
309A67
25,),O·t7
309A,Ul
275,774
119,955/6
302,996

Agostinho Cardoso Gomes
.loClo Maohado Junior
Anisio Hicha
Hobespicrre Martins Bhering
José Borges de Aguiar
Estevam Ta vares
Alberto Montarroios
Manoel Higino Simões
José Augusto do Nascimento
Antônio Luiz da Silva
Ido I·'inot ti
João Antônio Garcia
Francisco SalÍlstio Cardoso
Judith Neves Jacinto
De! idio do Amaral

Japhet Baptista
Emiliano Abrão Seleme
Alcides Antônio Sella (conjunto)
Jos� Mauro
Arthur de Castro Vintém
Afonso Ferreira Lopes (conjunto)
Hoze-ndo A I ves de Souza
Antônio Gomes da Silva
Pedro Ben vindo de Albuquerque'
Argcnoiro Furtado de Brito
Wagner SeITa
Manoel A. Mendes André
Camillo Iteis Gouvêa
Joaquim Gil Gumes Filho

V,ar(finha
Rosário
Colalina
Ponte Noea
Caet iiê
Rosário
Formiga,
Montes Claros
Sele Laqoas
IIuyu!aba - Uberaba
Uberltuuiiu- Uberaoa
Belém
Sena Madureira.
Formosa.

Corumbá
Caicó
Canoinhas
Videira
Capital Federal
Capital Pederal
Limoeiro do Norte
Craio
Reçeneroçiio
.Ieromeuha
Miguel AbJes
tiibeirão Prelo
S. Paulo
S, Paulo
S Paulo

;.,

I'tREMIOS DE cn, :';.600.00
.Macciá
lIIaceió
Jouzeiro
Fortaleza
.i1I iyue/ Alues
Canto do Burili

Dr.

� :

Minas
8er,ipe
E: San/o
Minas
�ahi.
1llaranhitJ
Minas
Minas
Minas
Minas
Minas
Pará
Acre
Goiás
Malo Grosso
H. G. do Norte
San/a, Calarlna
San/a'Catarina

Ceará
Ceará
Piaai
Pial.í
Pianí
S, Paulo
Capital
Capital
Capital

A.'a{jÔU9
Aluçõas
Ceará
Ceurà
Piauí
Piauí.

Realizou-se, no dia 15 de julho, na séde da

"A Equitativa" o 164,· sorteio de apólices com

a presença do Representante do Governo Fe-

------- deral, da imprensa e diretores da Sociedade.
A quantia distribuida em prêmios atingiu a

ímportancia de Cr$ 320,000,00; que eleva para

Cr$ 36,243,000,00, a soma t otal dos prêmios dís

tribuidos aos seguiado�?a "fi? EQJ:Uftativa", a

unica sociedade de seguros de vi�a no Brasil,
que oferece- essa vantagem excepcional.

Neste sorteio foram novamente contemplados
os srs. Camilo Heis Gouveia, José Augusto
do Nascimento, Emiliano Abrão Selem e e

a. Sra. Judith Neves Jacinto, com prêmios------
de Cr$ 10,000,00 cada um e com' Cr$ 5,000,00 os

sr-s. Frederico Esperori, Manoel Dom in., ..res Es ...

pmdola, João Galdino de Souza e Artur de

Castro Vintém, sendo que este último já foi

contemplado anteriormente nos sorteios reali-

zados em 15/:/35, 15/1/37 e 16/1/39,

I
AUXíLIO DO lIUNIS'J'ÉR!O DA EDU
C.'\ÇAO PARi\ A CONS'I'RUCAO DE

PRll:DIOS ESCOLARE-S

o sr, Gover-nador- do Estado recebeu

I
o seguinte telegr-ama:
Rio, 7 - Na conrormídade do despa

cho já ,enviado a v, excia., 'pelo exmo, sr,
Presidente da ,República, comunIcando

I a aprovação do pl8Jno U'€ all1'pt.iação· e

I(.lesenVOlvimento ela J:ede do ensino pri. TeIJ'haI márlO com a de recursos s'Ubstanciais,
tenho o prazer de sol,icita,r ,a v- excia, a

'designa,ção de um representante para a
assinatura do acôl'tlo pelo qual êste mi-

'

IlIistéri'o ,concederá auxHio 'para imel:l�a·
ta const,rução d,e numerosos prédios €9-
colares a serem localizados n'as regi�s
carentes de assistência educacionaL Ao
COhlU1ÜCaQ' tão auspiciosa med,ida solici,
to a v, excia, que as autoridades de edu
cação dessa unidade se articulem com o

Instituto Nacional de EstJudos Pedagógi
cos, órgão encarregado dia realização do
progra.'1la referido, afim.-de que sejam
ultimadas tôdas as próvidências para
imeddato inicio ,das construções. Estou
oerto de que ,mais esta, iniciativa do Go-
vêrno Fed,eral mereoerá de v, ,excia. e
demais autor,idad,es de educação todo o

interesse, 8JpôiO e cooperação, Atencio
sas saudações. Clem,ente Ma,riani, minis.
tro da Educação e SalÚk:le,

203_691
202.29l
226.156
225,018
428.470
428.116

Frederico Esperou
Manoel Doruingues Espindcla
Walimik Gomes
João Galdino de Souza
Edison Rodrigues Caldas (conjunto)
Agustinho Nery Santiago

I
�
�
�

41
,�

Ii
�.

11
C�

i
�
�
l

Rua Felipe:
(Artos da

Sehrnidt ê'l , sobredo-Teldone 1062
'CASA PARAISO> - Florian6polil

ESTRADA DE FERRO TER�A
CRISTINA

de

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/, 8. 8. - Limite Cr$ 30�O,OO

Movimentação com chequei

B,8UVO do Distrito Federal S. ,.
CAPITAL: CR$ 60,OOO,POO�f)8
'RBSFiRVAS: eR$ 1'5-.000.000,00

'EM1i\ftCl, 23 • Florle,nópoUs

1"ili.t:,«�,t; NifP;':l J.\ ;tia &.�.�;'I_A �_ÇA 1'Il.HI. :P,li 11 6, '!lI1. I" &I�-�.,. j�. � v,lI.� (� .� �..dtlIJ.' Uli'I DnJia
,

'

t'ff.wof,�<1Si< ®� Ht1� - IMo: I A' li
na�T�N�ne� jt 'l'BJUI'lWOI&'!'JfI

Cifrru do Bqi9acO d. 1944:

Aua

I:
o ",r. Goverllaidor Aderbal R. da Silva'

recebeu o seguinte telegrama:

I�Rio, - Agraldeço a v, excia. a comu-

nicação do telegrama' de 9 do corrente, Diretores:
relativo �<> engenheiro All·es Gua�berto, Dr, Pamphilo d'U'I'tr>a FreIre

I
cuja nomeação ,para a direção da Estra·

t de Sá, Anisio M'alll&l'ra, Dr.da' D, Teresa Cristina tem merecido nu-

merosos aplausos. Clovis Pestana, mi- e, José Abreu.
'nistro da Vi1tçio.

I

�LAA.. ;,..�s...:-WI"'.wrl"''''''�''''"k'''��';;''''''''\��<P'M�'I:,4..��,-J'''-''''I#'''''�f,u.iW'"''f/�....v,:.it\ll>'''lU<o';'''"'.....;.;••�..,..;l�{'�.\,.w.-.oc.úf.

'Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substandas
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que I um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo' o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula·
ridades urinarias.
Este acido tirico rapidamente f6r
ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações, causando

a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo

e outros males do sistema urina·

rio. O tratamento apropriado de

ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. 1t por
isso que as Pilulas De Witt con·

seguem dar' alivio' permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di·
retamente sobre os rins. de
volvendo-lhes a sua ação natural

de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se á venda em todas as

farmadas.
PILULAS

ITT

Concurso para

Escritu'ário
do Serviço Público Federal.
\ P�epcrQm-se candidato•.
Aula .. às 5egundos, - quartoe 6

sextas-feiras
Horário '- doa 7.30 àm 9 horas da

manhã.
Rua General Bittencourt 115

CAPITAL. E Rii;;SERVA�
R'!®ponl!p.hmd!ld",�
Recetl:"
Ativo

fara os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P1LULA;S,
() GR'ANDE t. MAlS liCONOMi'COI,

$r.
Gt'$

.Sinili'tl'Gfi pag()(I no .. t�I'l:HJlOI1 li) enoll

Respontabllida'.iee

80,,900.606,30
5,978�401.755.97

6'7.053.245,30
142.176;603,80

c

980687.816,,30
16.736,40 1.306,20

d� Csr,velho. Dr. Francisco

JO!!iqvim B1õ!M eto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13Lira Tenis Cl�.be-Día 17, domingo, cock-tail �aDçante
horas. Dia 231 sábado, grandioso Baile de

Reserva de mesas na Joalheria

o Clube Atlético procurará
manter-se na· vice-liderança
o Paula Ramos será seu adversa rio na

tarde da sabatina

> I

Com mais dois jogos sensacionais, contra classif icado em terceiro lu-

o certame amadorista local prosse- gar.

guirá nas tardes de sábado e do- N o primeiro turno a vitória per

mingo próximos, prometendo am- tenceu ao Paula Ramos, 'após mTI

bos um transcurso bem disputado, jogo movimentado. Nessa partida
de vez que estarão em confronto os trícolores lutaram intrépidamen
equipes as

' melhores que correm ao te ,oferecendo sólida resistência ao

aludido .càmpeonato. seu vencedor. Agóra que o Clube se

O prélio mais importante da 1'0- encontra melhor clflssi,fi.caclo, é

dada número quatorze sem nenhu-] natural que seus v fi. J o r 'o s o s

ma dúvida deverá ser disputado na] "players" empregar-âo todas as

tarde de sábado, quando o deno- suas energias por um triunfo que

dado esquadrão do Clube Atlético vingue o revés sofrido.

defenderá O seu honroso posto-vi- O espetáculo está destinado a

ce�líder, cnfrentando
.

o possante agradar a quantos se dirigirem ao

onze do Paula Ramos, que se en-: local da luta.

a' aniversario da Associação
Atlética Barriga Verde
o programa dos festejos

Conforme já noticiamos, no pró- Ilmo, Sr. Cmt, Alvaro Pereira do

ximo dia 24 cio corrente transcor-re- Cabo, DD. Presidente da "Feder-a

rã 'O oitavo aniversário da fundação
I ção Catarinense de Desportos.

da Asso-ciação Atlética Barriga-Ver- Taça ao Clube e Medalhas

de, uma das agremiações esportivas atlétas vencedores,

de maior prestígio no Estado.
.
As -,00 horas - I" Partida

Em comemoração ao aconteci- Eliminatória.

menta os seus diretores farão rea- Ás tO.OO horas ___:_ "2" Partida
lizar, nesse dia, um grandioso e Final.

:interessante festival, cujo pr-ograma
Voleibol

está assim organizado:
ÁS 8 horas' - Formatura dos

atletas para o solene hasteamento

da Bandeira Nacional e desfile.

Torneio de tenis

Entre a "A. A. Barriga Verde" e

o "Clube 14 de Junho" de Lades em

homenagem ao venerando catari

nense Sr. Coronel Vidal Ranl'Os.

Taça a.o Club.e e Medalha aos

atJ.étas vencedores.
ÁS 8,30 horas - tu Partida

"Simples" - Dedicada· ao Ilmo.

Sr. CeI. Cmt. da Polícia Militar.

2<\ Partida - "Simples" - Dedi

cada ao Ilmo. Sr. Ten. CeI. Cml. do

14° B. C ..

3" Partida - "Simples" - Dedi

cada ao IImo. Sr. Cap. Cmt. da Ba-

se Aérea. Homenagem especial
Ás 13,30- horas _:. ia Partida No início do Torneio de B'Ola ao

"Duplas" - Dedicada> ao EXl1lo,. Cesto. será prestada uma homena-

Sr. Prefeito da Capital. grm aos veteranos atlétas da "A. A.

2a Partida _ "Duplas" - Dedi- Barriga Verde". Osmar dr Oliveira

cada a'O EXll1o. Sr. Prefeito ele La- (Chocolate). Nfarcílio Silva e José

jes. Atanásio Gouvêa (Dino); que, pe-

3a Partida _ "Duplas" - Dedi- los relevantes e leais serviç'Os pres-

cada ao lImo. Sr. Presidente do tados ao Clube, serão agraciados
<'Lira Tenis Cluibe". com o Diploma "Medal.ha Gratidão"

4a Partida _ "Duplas" - Dedi- da "A.' A. Barriga Verde".

cada ao Ilmo. Sr. Presidente do --;::=:::::::-----------_
"Clube 12 de Agôsto".

Jantar e soirée

ÁS 19,00 h·oras - Será oferecido

um jantar íntimo ás delegações dos I
Clubes do interior ao qual se

segUi-,Tá uma "soirée" dansante. '

. Torneio de bola ao cesto

Entrr a "A. A. Barriga

verde"'l"Cluhe Doze de Agôsto" e "Lira

.Tenis Clube", em homenagem ao

É UMA DOENOA
M.ffiTO PERIG_OSA
PARA A F.A.MILIA.
E PARA A RAÇA
AUXILIE A CO.M
BATEL-A COM�'O

r�

das � às
inaugpração· da ala

18�
Gala com

Moritz,
a neva.

a partir do dia

Domingo último transoorreu o iniciaram a prática desse esporte RITZ domingo i-A beira do abisme
80 aniversário de' fundação do Bo- nas fileiras do Bocaiuva, pelo que

.

E t Cl b 1 b' hecid I
O TE::::'OURO

caiuva spor e _ u e, uma agre- o c u e e con.. eCI o por tOlOS co- Da insí.nução est.á ao alcance
miação que dignifica o esporte da mo descobridor de verdadeiras re- do todos. Dá esse besouro ao teu
cidade. velações. amigo analtabeto, levando-o a .um

Apezar de encerrar sempre os Nossos efusirvos cumprimentos
.

curso ele alf'abetizaçâo no Grupo
Escolar 'São José; na Escola Indus-.

certames citadinos com as últimas aos destacados esportistas coman- triaI de Flori;a.nó'Polis -ou .na Cate-
colocações, o Bocaiuva é um dos dante Frederico Sampaio, presiden- dral .MeLropoIHaqa. ,

clubes mais queridos da Capital. te, e Agapito Veloso, técnico e o _:__--..:.--------

Inúmeros "players" espalhados ' maior incentivador do clube,. for-
pela nossa ilha, hoje reconhecidos: mulando crescentes votos de pros
como verdadeiros ases do futebol, � peridades.

Contra os

desordeiros
Rio, 13 (A. N.) - Entraram

em exe0ução as medidas espe
ciais tomadas pela Delegaciac
de Vigilância para punir os es

pectadores dos cinemas que fa
çam demonstrações de desa
grado quando se ex.ibirem na;.

tela filmes em que apareça a

figura do gal. Eurico Dutra. As
sim, uma turma de quarenta..
investigadores dirigida pela

para quem tem muito delegado Paulo Pinto se OCllpa.-
OU pOUCO dinheiro rá em manter vigilância na

O leitor deseja obter uma quelas casas de diversões,.
renda mensal, semestral ou prendendo os .que vaiarem a fi

anual, á razão de 12% ao ano? gura do presidente da Republi-
Confie então os seus negó- ca, como ocorre aqui sistema-

cios ao 'Crediário KNOT, á ru�' ticamente.
João Pinto n. 5; que, em com

binaçao com o Es(''('it.ório Imo ...........,._-_.......-....-.�..,._-..-.........,...,.�

biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ .

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta re�a-

Jireçã. de Plltlti P.MILO MA8IAH

RITZ hoje ROXY
.-\s 5 e 7,30 horas - Sessões Chi-

cs - ÚS 7,45 horas /'

.

António Villar - Alice Palacios
INÊS :DE CASTRO

(A que .depcis de morta foi raíuhn).
Censura até 10 anos - no pru

grama: Brasil em Fóco - nacion:.l
noticiário univesal - atualidades
Preços: Ritz ás 5 .horas: Cr$ 4,4.lr

2.40 - ás 7.30 horas Cr$ único 44.
Roxy ás 7,45 horas Cr$ 4,00 _ 3:(tt

- por a mais .b que- esses já integra-
Á1I. 10,30 horas - ar tida de Vo-

varn o seu time. A essas alturas
leibol entre as equipes Femininas

aparece, de surprcza, o presidente
da "A. A. Barriga Verde" e "Gr'c- do Clube "Couto Magalhães". L- o Precisa de com
mio Esportivo Olímpico", de Blu-

gue leonem - tentou inscrevê-lo

I OI
menau, em homenagem aoO limo. experimentado atirarlor P.pc{t-o Men- prar a go :Sr. Presidente da Federação Atlé- eles. O Gued·es, ao vê-lo, - ex un-

F B Ih d· 1'11. f')
tica Catarinense".

na sua turma. O Elias protestou i ih ta- e UluelfO �
Taça e Medalhas.

que não podia ser, que êle ia em- Procure então Crediário Knot,
Provas infantis bora, qu·e pedia demissão, que aca- que med.iante a módica percentagem

(Para cri3Jnças até 7 anos) bava com o tiro... de 10 por oento, resolverá o seu

.

111" 1 P t' I d" Mas o Guedes ficou intransigente. problema, facultando-lhe a com-
AS ,;) Joras - ar lC a € • 0-

Iribol entre o quadro rle Oficiais Resolveram tirar a s,ort·e. O Elias. pra da mercadoria que v. s. nec.essi-

pertencentes á "Barriga-Vepde" e qll·e não perde, perdeu n'O "cara ou tal', pelo pr'eço corre11.te da praça

oficiais do 50 Distrito, em Homena- corôa"! E os atiradores começa- sem Ilualquer antro aumento.

gem ao EXlllo. Sr. Cmt. Antão Ba- ramo O Neves. em cinco tiros, no CREDIÁRIO KNOT.

rata, DD. Cmt. do 50 Distrit.o Na- total de 50 pontos, fez 42. Os dc- Rua João Pi.n·to n. 5 - Anexo á

vaI. Taça e Medalha. mais ficaram 'Oscilando entre 35 e Redaçã'O de "O ESTADO", Tele·fo-

40. JJ.e 1022.
Chegou a vez <ia disputadissivw .

senhor Presidente. A equipe do

Elias v.enda por 9 pont.os. Todas as 804 OPORTUNIDADE
€speranças estavam na pericia do

Mrndes E êle; avec heançoup d'a

plom>b, largou os cinco impatos do

estilo. Mal ecoara ü último cartu-

0110, as duas turmas· correram ao

alv.Q. O Mendes, ([U'C é Pedro, fi

cou! E de longe obcervou a triste

za do Guedes e o júbilo do Elias.

Quando as equipes voltaram o Pe

dro abalara. Á noite, 'O CTtledes foi

chamado ao lelefone:
- Aqui é o ;V],endrs. Quantos pon

tos eu fiz hoje? Tive que sail'.
_ Marque ai, que vou ditar: Um,

Oilo existência
Becaíuva

IOBlple-

ODEON
As 5 e 7,30 horas - Sessões para,

to(105
DAKOTA

Com John \Vayne, Vera Hruba.
Ralston
No programa: 1) - A marcha da.

vida n. 83 naco imp. filmes - 2) -
a voz do mundo - atualidades
Preços: Cr$ 2,00 (único) - irnp.

até 14 anos.

IMPERIAL
ÁS. 7.30 horas

ROSA DE TóKIO
No programa. 1) - campos atua

lidades n. 1 nac, imo. filmes - :!'
desfiladeir-os tio colmado ...:.

Short CoI.
iPreço: Cr$ 3,00 (único) - ímp;

até 14 anos.

DISS'OLVE
A GOIDURA

.,

Muitos Quilos porMês
v. é demasiadamente gorda? Não

gostar] .. de ter o corpo dae belíssimas
Estrêlae do Cinema de Hollywood! Um.
médico da Califórnia, que presta assis
tência às estrêlas e aOB mais famosos ar
tistas, descobriu um método rápido e se

guro de dissolver a gordura sem recorrer ii.

dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta. chamadaFormode.
promove nova. saúde e energia ao diesel
ver 11. g�ra. de-modo Que". se scnfr{",
e l)areceM" mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia,
Formode é um preparado garantido
para remover o excesso de gord um.. Peça
For:rnode hoje mesmo em qualquer
fn.rr..J.cin. A nossa garantia é a 911B

...
ma.i.or

l')ror'(·çii().

anos de
teu o

4 II.D.N. apOiará
P-ão Paulo, 13 (A. N.) NoS'

CÍI'cnlo:; bem informados á UDN, ·se

informa que ·esse partido apoiará,
o canrHdalo ,do PSD a vice-gover
nant;a do Estado, se o mesmo fôr 9

sr. �ovelIi Junior, que s>eu.'ia apre
sl'ntaflo ('orno nm nomp, rPlpresen
lal i\'o do:; COnS(T\'�1clore:3 .

Caravana do Ar x Colegial, o match
atração de domingo

Perfeita igualdade de forças apresentam
as duas

-

equipes
Para completar a 14 rodada do gos que decidirão a pbsse do cetro

campeonato citadino de futebol, máximo da cidade.

assistiremos, no próximo domingo, i Para uns, '0 clube da Base Aérea

ao cotejo entre os conjuntos repre- se apresenta como favorito; para ou

scntativos do Caravana do Ar e da t.ros, os colegiais possuem melho-

A. D. Colegial, dois clubes que dís- res possibihdades para vencer a

putam com grande destaque os [o- partida . Mas nós que acompanha
mos o campeonato somos de opi
niâo ·que os dois conjuntos se

Alvejande apresentam com perfeita igualdade
.

.

_

• • •
de fôrças.

.. No stand, á hora do treino, im- O Colegial, que é. um quadro
provisavam-se duns equipes, capi- que não se deixa abater com Iaci

aos taneadas pejo Hermes Guedes e pe- lidade, tentará infringir novo re-

lo José Elias. Este, querendo que vés ao seu valente adversário, en

a sua f,ôsse "a melhor do mundo". quanto este, mais firme elo que

requisitou logo o Neves, o Poíntier, nunca, confia que vencerá facilmen
o Rosar. O Guedes tentou p echín- te a partida, vingando-se, destarte,
char COI11 a pontaria do Miranda, da derrota que sofreu 110 turno

e rio Aldo. O Elias, contudo, provou neutro.

ção.

um, z·ero ...

Cento e dez?
zero. zero... Total: Dois

pontos.
Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedimoa ao. BOUOII cliatintM leitoceA, o� de prMn..... CI

liIIIIIDPO'l abaRo �� á DeIIMI! Bedaçio .tim .. co�
� mB, o BORO IZOVO OadMotro SoéI:ai1.
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IJlKlo_. ..,... • _

DR. MARIO WENDR.-\.llS8N
. Oltníca médica de a.illtGs

e críanoaa
Consultorto. - Trajano', 29

Tele.!. M. 76.9
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'elíp-s Schmidt n. 38

TeI. 812

DI.
.

LINS NEVES
Moléstias de senhora·

OoII1ml1tóI'io - Rua João Pinto Do 'f
- Sobrado - Telefone 1.461

!1ald6n.cla - Rua Sete de S�emM'o
- (EdtlIclo 1. Á. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DI. ROLDÃO CONSOM.
LDl'lJtGIA GJilRAL - .IllttIA L"I>
).J&VJfIGJA - .lI(OLlbSTIAA o. ....
•••• NBOBAS -1I.l"4RT08 ...

ftrIIIIia40 �ra Faculdade de Mecu.-
lIIl!IIIIa da IJnlversldiae de tilIIo

�fa1lllo, ,onde tQi assistente por 'ta,.
�_ imO. do Serviço Ci1'th'a1co CIo

Prof. Allplo Correia Neto
,�p do estômago e l'!aR bl·
:� intestinos delgado e «l"ouo,
ur61de, rins, próstata, bexl«a,

iItoiro, o,"Arlos e trômpu. VÍlI'ieo
ade, llidrocele, var!zel e henta

CONSULTAS:
SU li li Ó' horas, A Rua r.lpe
.lldlm!dt, 21 (altos da CIlI& Pla·

raíso) , Teh 1.1598.
iiiiBIIDiINCI.-\.: Rua EIrt.evlI!' .UI-

111or. 1 '19; Tel. )( 70i·

.
DR. A. SANTAEllA

(_�.do pela Faculdade Na
.� de Meil1clna da UnlverllA1a>
.\lIll elo Brasll). MédIco por concue
� (to. ServIço Nacional de Doén

entals. Ex mterno da S&nta
eM Misericórdia, � e HOSPl'tBl

ico do Rio na Capitú Ir,.
deral

_QlVA H1!!Dl�1A - DOIIl:NVAlI
NlilRvi}SA8

__ OOnaultóirio: Edtf1cl0 �Oj.'\'!I
NETO. .'

- flua relIpe Schm1dt. CónaUlWII
DM 1'6 lis 18 horas -

�Ia: Rua AIl'8ro de C&n'a
Do n- 18 - i'lorlanópOlla.·

Dr. BIASE rARACO
DOJI:NÇ,AS • DE- SE'NRORAS· -
8U'llLIS AFEcÇõES nA
J'!J!lliJl - RAIOS :mFRA·VER·
IDIL'HOS E m..TRAS-VIOLETAS
0....: B. Felipe 8chm1dt. .. -
Dal 9 �. 11 e dali 5 às 7 hrs.
Re.: R. ·D. Jaime Camara, 47

rONE 1648

. Dm. POLYDORO S. THIAGO
� do 'Hospital de CiJartda40

de Florianópolis
&.1III18tente da Maternidade

. w.BIlOA MÉDICA - DIBTOJI.

lIlIOB' DA GEETAÇAO li: DO

PARTO' .<

i_9M 'Iloo ,órgãos InternOll, 'H
PlK'lalmcnte do coração

\'IkIcnças da tlrolÍl.e e demita
gl&nduÍas internas

lJ'aIeRltAPIA - ELEC'I'ROCAa.
19IGQa&F1lA - ME!I'üOLISMO,

BASAL

;�tu d1&riamente das 15 t.:.I

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

II. PAULO FONTES
ClIDl00 e operador

�tório: Rua Vitor MenIN, III
Telefone: 1.406

OOI2lBultafl das 10 às 12 !! da. 14 b 1.
RNidênc1a: Rua Blumenau, 22

Telefon-e: 1.623

18 horas

'�bIIId. ohamados a qualquer
...... inclusive durante a noite.

...m.TORIO: Rua Vitor MeJ.re.

les, 18. pone 70s:
WOIA: ATenlda Tram·

powski, �. Pane 71SlI!

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

II. II. S� CAVALCANTI
lZBIac. �us1v� de «1Bnçu

iii'. 8aM>anha Martnho,· 18
Telefoile M. �

-FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêu.tico NILO LAUS
Hoje e amanhã 118r' a aaa preferida

Drocu aacionais e 'etitraDceiraa - Homeopátiaa - P.rta·
marias - Amle. 4. born.ehL

GanDi.... a exata obHrvl.llcla a. r6eeft1lirle .Hleo.

DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSIonal

Teoria e prâtics - conhecimento do motor.

Atend�m·se chamados para reparaI de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

G-ARAGE tJNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

QUE fRIO HORRIVEl! ROBERT CIRI
Pe.e a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema al2'Ullllla

aGites?
Ou deixar de comprar 'uma mêsa para a próxima "soirée"?
P••e o cavalheiro privar-se do seu aperitivo prediléto, lIIurant.

11m ou d.is .ias sémente?
Pode deixar de tomar três cervejas r
Tem, enfim, ·0 leiter, .ou leitora, a fôrça moral necessária

para privar-se de um pequene pr�ser que lhe custe aproxi:mada
mente vinte cruzeires ?

Prove, então, que não é um erabrutecido e egoísta que ·cuíd'a
apenas do seu .EU. - Centribua para a campanha de agasaUt•••
lleceitSitaJ0 lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINJlNS., !tor
intermédio da imprensa e d. Rádio de jFlorialló,po!iS.,_ irmaRados
na tarefa de enviar ·a centelha que despertará ne ceraçãe eez
f.rnlael. de cada habitante da BMsa eapital, [O fe�. sa::ra«o da

CARIDADE e d8 AMôR AO NOSSO SEMELHANTE. que, se

praticado em maior escala, reselver'ia todos os problemas passa
des, presentes e futuros. -

Envie .he ie mesme aes .jernais DIÁRIO DA 'fARDE, G�1iTA,
lUTADO 011 ·à RÁDIO GUARUJÁ â sua contribuição para "aquisi
cá .. de um eu mais cobertores para 'es pobres. - Cada c.lIertt,r
custa Cr$ 2�,oo. --

.

A campanha encerra-se no dia 15 de <agôsto e a distrtbuicãe
será feita pejas sociedades beneficentes que fazem 'parte da AçÃe
SOCIAL CATARINENS1!:, a pessêas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e que .são realmente �ec�ssitaàas. -

(As inscr içêes podem ser feitas pelo telefene mandando-se
cobrar a d8micíHo)

.

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RE€EBIUAS

tlr$ 1011.M
1@MIO
HH'I,@fl
i.,,(l@
iQ�.Ofl
4ill,@i
2@,O.
2I".*'0

21,O.1i}
490@
.20 oe
20,0(r)
20,Ow
20.00
20,00
15500
174,00

lE lOClE

J9raal "O Estaae"
Sifàl1l.ei Noeeí.í
Dr. Alfredo Damasee1!t€l da Silva
@a,jlitátll Amérieo Avila
Luiz €lilI'l@s de Oliv,$ira
GSMar Meira II u••Jl\a
Ma:óüel Líne de .YêSlis
F.erna:radQ Ferlta:n�s .,e A�uiDe "ó.·,�c·

A. A. V,
José Gil
.loão Fraine-
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana
MariQ Niehue s e Luiz
E. A. S.
Fiscses Aduaneiros da Alfandega de Fpo is.
Alunos do Curso Antonieta de Barros

P.aro a.' peuaos d_ g&.to
apurado ..ue, além do requl
silo e..."elal d. precisão.
exigem beleza • arte, ore· .

f6gl0 Indicado é ROBERT
CART 17 rubi.. Sendo uma

mOTCO NÃO PRODUZIDA EM

S�RIE, fácil é avaliarem· se OI

extremos de cuidado e pert
cre postos na .eu fabrico
o Que o elevo à categoria
de verdadeiro obrc-prtme
da arte relojoeiro suiça. Em

quantidades reduzidos, e.t6
agora à disposição do públl.

.

co brasUelro o fam�so re·

161110 ROBERT CARl, "Havte
aécompen..." no "Exposltlon
I:Inlverselle", de Paris •

I '

\ r :: ,::

> ..
"

.- I,,-f'

,
I,'

======================���--
ROBERT CART S/A

Le Leele - Suíço

.fstrJbulcJores.At.c.""t�s;
R. & G. BLOCH; Ltd••

Rua do Ros.rlo, 169 - Rio de Janeiro
Rua Libero B.daró, 92·4.· -, S. Paulo

A venda em tOda. OI boas reloloarla •

OU�R VESJlR�SE COM CONfORTe E UECiAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
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Via. Cata rinense de Transportes Aéreos Ltdu .
I N I C I A R A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

,

Viagens rápidas entre Florianópolis -- Laguna - Tubarão -- Ara-

ranguá.
Fl0r.ianópolis - Hajai _. Blumenau JoinvHe.

FIGi'ianópoiis - Blumenau -; Mafra - €:tmoinhas - P. União.
F'!{!)rianóp(i)!is - Lajes.

Ganhe TEMPO e DINHEIRO, Viajando com

RAPIDEZ.CONFORTO.SEGURANÇA.

pelos' da av:ões «ClTAL»

I
I

jM �RE�9m&g@�·'3BFm���m'ª*�,..mg �j mE�BDD�EEagam �mm .m..aa..�

Fabricante e distribuidores das afamada. con.
fecções -DISTINTA" fi RIVET.· Possue um gran.
de aortimento de cagemiral, ·ri.cado., brina
bona e barato.. algodões,. mor!na • a'liamento.
para alfaiate.. que recebe diretamente da.

Sn...�, Comerc:I.lI.te. do interior no untido d. lhe fi:lzaram 'Ima

Florlan6poU.i � FILIAIS em Blumanau e3La.jás. .l
melhore. fdbl'iCCUI. A CaBO ".A CAPITAL- .homo a .ctea.gl.. ,doa

visita ant•• d. efetu-oNm Buaa oompra.Y MAmlZ "em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Corre sangue em Assunção �:�!����ã�����:�:l������;����{i��
Buenos AIres, 13 (U. P.) - dírtgídas pelo coronel Alfredo Informaçoes de Formosa di- Ministério da Viação se poderão ser doença á vista do laudo medico, a

Despachos recebidos aqui, es- Ramos, penetraram na cidade zem que o presidente, em com- a�o.naelas. a� faltas dos extrannrnc- mcsma podia ter aplicação a todae .

ta noite dizem que começou a pelo bairro trabalhista abrín- panhia de seu gabinete se ran_os, d�anstas e
_ ta�'efeiros, mo: i- a� repartições federais, pois seu cri--

,
.

.

- .'
, vadas pUI doença devidamente COlll- tério ·era geral.

.orrer sangue nas ruas de As- do caminho por entre as bar- apronta para abandonar a ca- p rovar+a mediante atestado médicu, ----------------

.mncion onde os revolucioná- rícadas e agora, avançam pa- pítal sitiada, para transferir- at� o limite de tres dias durante o W-;ashinlftftn 'O·IZrios lutam intensamente contra ra o centro da cidade. En- se para mI Pilar, situada a 160 11l�. Di "
_ _. . I Ut C !J '{UI b

as Fôrças do Govên�o, para quanto a batalha parece apro- quilomentros
_

de distância para tério d�I�:��1� �����,;:�;��l-s�ll1i=J dO 11ale Pereiraapoderar-se da capital, Se- ximar-se de seu termo, contí- o sul, mas na� existe nerihu- voravel :í medida por equidade, U· .' . -'. J
•.

�undo essas noticias - nenhu- nua sendo verdadeiro misté- ma confirmaçao ele que o go- mas. como se tratava de assunto I FOI classificado com ótimo des-'

ma das quais foi confirmada fio o paradeiro de Mortnigo e vêrno já tenha abandonado de car�ter geral, consultou o S. A.! taque, no concurso que prestou nc-:

•
,

A
,

: S. P. Este orgao esclareceu quc,.' Banc� do BrasIl, o talentoso jovem
ainda - as tropas 1 ebeldes seu governo. Assuncíon.

.

tendo em. vista já ter sido aprovaria �ashll1gton LUlZ. do Vale Pereira
Buenos Aires, 13 CU" P.) --- pelo presidente da. Republica uma filho do sr. Hipolito do Vale Pereí

Um informante argentino \ de- exposição ele motivos nesse sen- ra, c(;mtador nesta capital.
.

clarou que o presidente do' Pa- 0. Jovem Washington LUIZ foí
. .. , , A I"

.. muito cumprimentado pelos seus:

raguai, HIgmo Morínigo, par- va 13COeS numerosos amigos.
tiu, de Assunção, ont.em de ,II II.

tàrde, para a cidade de Pilar

perto da fronteira da Argenti
na, a 130 milhas ao sul da ca

pital ameaçada pelos rebeldes.
Na Ernbarxada do Paraguai, a

. noticia não foi por enquanto
confirmada, porém, informan
tes argentinos, que estão em

contato frequente com o go
vêrno de Morinigo, deelararam
que tinham recebido a íntor
macão da partida do presiden
te ele Assunção. Morinigo par
tiu acompanhado dos ministros
e dos diplomatas acreditados
no Paraguai.
El\'[ FRENTE AO PALÁCIO

PRESIUENCIAL

Nunca, nu. e.ctsténcia da Hn1Jt({
nidade, o tiomeni cxperimentoii a

sensação de apreciar a. imponéu
cia da. Naturezo: tão muruuiiliudo

.

conio lhe é [acultado no século XX.

Graça» aos espíritos inoerüiuos de
Bartolomeu. de Gusmão e de San
to» Dumont ele conscqu.iu. galgo.J'
o espaço e, de lá, conte-rnplar es

tasiado tôtia (i exuberância natu
roi.
, iVerihmn outro obsêr-oad.or, se-

-ruía o audaz navegante dos rires,
podcj'(i descrever, pormenorizada
mente, r) lindo po.n01'ama que ador-
na n [occ do nosso plane la. Em Graças ao espirito de com--

Os rebeldes, prevendo a sai- cada miuiuo qu» passa. () ruioeaa- preensão e louvavel coopera

da de Morinigo, enviaram uma do)' pendurado no espaço desvenda ção do sr. Eurico Tolentino,

coluna que circundou Assun- novos cenários, cujas paisagens arrendatarío do Teatro Alvaro"

cion, para cortar a rôta de es- encantodôras lhe iniprcssionumi os de Carvalho, o Teatro do Estu

cape. O vespertino bueuosaí- sentidos. dante tará sua estréia nessa

rense "Noticias G,ráficas" in- {Entretem-no, sôúl'e tudo, nes- casa no dia 22 do correntB sex--

forma que os rebeldes já pene- ta sU'Uaçúo, os j'elêvos topográficos ta-feira da semana entrante

tratam no centro de Assuncion, salpicados aqui. e ali, ele g'Ígol1tes- SBrá encerrada a peça em::

onde agora se luta intensa- cos rnassiços de pedi'a qu.e se el'- três atos - A VIRGEM DOS·

mente, diante do palacio p1'e- (l1.l.cm m,(/(lestosos do seio ela lerra. LABIOS DE MEL - e tOl11.a

sidencial. 'Esse jornal reproduz () suntuoso panoml1W de vc·)Yhl.1'o rão parte as stas. Nilda Dutra,_
o comunicado dos revoluciouá- (IUP se Astendc em tôdas as diJ'f- Ieda Alves e Nancy Rotta, e os:

rios, no qual afirm:am que a çúe�, ocultando l'ecatadomente no jovens Wilson Pessoa, Niltou

cidade cairá dentro de poucas' seu j'('(.'(',\80 os lJe(ju.eninos sril'es, Lopes, Nilton Pereira e Nilson .

.."

h;oTas_ bem Cn/il,1) a. vllsUdão do oceano
I Goulart.,

---------,----..----- (/ue se li/(: u'JJI'esenta comt(1 11111 pe-I O espet�l� finalízará. com.'

o. D'JIIHI!IHO, naDO I!�"n�so dr.tço de (;(�a Imllostado na terra, li-, um escolhIdo ato de v:lineda-
11 II H H 'illbHll 'I1âtaclo ]JOI' um horizonte alvís-' des, a cargo do conjunto,"

Faca com que o seu simo. I "Amigos da Onça" (gaitinhas:
renda bastante Ésse cunJunto de COu.so.� bonitas' ele boca) Conjunto Vocalista eo

I'az despertar na alma, do oóse-r7Jil- i numero:s d� canto ao violão>
tim' o sentimen/.o do Pal'also 1'('1'- ,pela sta. Nilda Dut.ra e jovem'.
T'esll'f!, l(lnfG e Imi,to decantado, 0/1.- Carlos Costa.
de v ilJel'uJ11, nossos priTfLe-i-r'os páis. O Teatro do Estudante que'
tlio r�.ÚstTaid(ls com os atrativos na-I est.� encontrando. simpatico'
l'UrGl.s que eS(j'ueCe'l"Ol1i o 60 rnan- apolO por parte da nossa so

damentG./ !{o, lwi de Deus e 1l1'Ocla-jl cieelade, ,saberá cOITe�poRder"
m.ararn () l'JeC1U{O, ao qu�, dele se espera..

Se i'olhcCtn}/os a l1 istlÍí'ia da 11'1i-, O festival ser'á patrocinado'
num.idade, '''el'e1/WS qile o nosso I por di'�e�;sos estabelecin:en��:
l/laneta. {oi. em, todos os tempos, i comerCIaIS, en�re os quaIS Ja
CO'ino ainda o é hoje, tom s'i-mplesi podemos. menCIOnar a F�r�
can:iPo de inll'i(Jets e maldades so- í eia .Esperança, a �eloJOaTla
ctCl1S; mas, se o contemplrwmos rle_l1V[ontz,

a casa A CapItal, Alfa-
tidarnenle do e!paço, descol'linal'e- i�tari-a O Unico, de �lori,sbelO"
1110S ?/"In san/lua"/() sl(gl"ado, ante o Sillv:a e a ,casa O Paralso.

---�----�-----. qual (). N(llul'e.:.a se n,joelhn paTu .",. .<"..-,. 'l.)'\\X' .�.

.----

4 posse do novo enriar' as SU(/S j)1'eces 00 Div'i'110

dt"re' tor da E F Ct'J��/:ltur'as, ú�lei'l'Ctmenie {(h'a Mar,ia A. Cardos,o
.

• • \ do contato da civili;:;açüo, o homem. da VeigaTeresa Cristina Sf[l_�/c-se supel'im', senh01' de:si e
F'alleceu ,dia 12, 'em Bluimenáu. a

do PS1:J1.IÇO. como o páss(l1'o em liúe1'-
exma. viúva d. Maria Anali::j Cardo-·

dude. Olhanrio pO,m baixo" êle di- so da Veíga pl'G,genitora dos ))r8.·

'vu1(f([ (IS gra.ndes elevações como' dr. Afonso V-eitgá, ohefe da Sec- .

peqlle'llinos 1n((1'COS geodrisicos e os cão do Fomento Agr:Lcola e dr. Jo
sé Mari.a Cardoso da Veiga, depu

(I/'cmlles ?Il.o'll-umentos com.o pontos tado estadual.
úmncos no I'nndo de um abismo. E A sepultação ['ealizou-se ontem'

de monhã com grande acompa
nhamento, tendo ,Slido rezada mis··
sa de (,Ü'l�o prGsente por S. Excia•.
Revmo D. Da!niel Hostin, bispo die

Lages.
() A familia lenlutada a:pr.esetamos
ri os respeitosos senti!m,entos de pe
zar ele· "0 Estado".

Manuel Ferreira de Mello

Florlaftópolla, 1'" àe Agosto de 1947

as incoerências das leis
JOÃO VUAI1VEn

o Brasil \l)J'ecLsia de iIlSlI'lH;UO, precisa do cutíuna.
É o que todos sabem, () tCJ'UIt' �().dos dízem, o que todos rejJlelem.
Muitas ;·ruieiaLivas part.Icu laies e of iciaís se tem dedicado a esse

assunto e muita coisa s<e II fi cnn�('glti<rlo realizar em todos os recautos
(jà pau-ia.

Oiências ,e artes tam'f'llconiJ';ldfl ardorosos Mecen:a,!' e não é peque
:.Iro o numere de abnegados c idur« t''; que a tão altô objetivo tem cons

sagrado toda a sua exislencia.
Ha, porem, contrastes cbocantcs. Ptincipalmerile na nossa legis.,

lação.
Ao mesmo LemQ){' ·qllie se i'nic'enljya a culura. lançam-se

suíos ao seu deseQwolviomento.
ohstá-

o 1eg'isladür, quruudo vie,n 'Uim ri.ln, 'n�in sc det0m em maior exame

do a1!c.a:noB da lei, UM:l {"vilal' que ela eallll.l'�Hli·ga elispositivos de ouiras

já: exitSl.renf(:3s,
H'l'coflihecid'Ü oficialmente e,OlT1O ('x.l}l'essh;o 1'ruLO)' ,de cu1tl1:J'ê1, já

me'f'eceu va.lios'as a1.-erIllÇõe-s ;(J0:5 ,podtn'-(';,: publicos, j,nclu-sive· a c['iaçií,o (lo

J)BTJlal'trument-e Nacioool do 'fle·3(Lro.
I.�Lo não- obsba,n,f,e, Y-flm o fiosco 'e 'COlJlJ1L1l1lldc t.e·atro COlO mera dliver

são .publi,c.a, d!e. .rins mercalnLis, e ,mefJe-() nas malhas do ian[JO-sl.o.
A:nuDcia�se [tum eSipctaculo, um sin1[l.!p,s 'espetaculb de amadüre,s,

s·em Cj'll'UlI!Cjuel' -objetivo de klJc't'o, 1])1"cpa.J\u.l1do COtln vClIdadeiros milag'l'€-S
doe idealismo, 'e lá vem a E,Sll.ailislica com a ivax:a de '10 .por ce�.uLo sohre a

l�enda bnliLa, e também a PreJei'·uw"a ,Ml1ini,cipal, corm mais 10 po,r
'-(leu!.!!}" .

Ao ·CClbI'Ul" essas [,axais, .as l'elP'al'liç-oos arrecadoras nada mais úlz,�m
«o que c-Uillpl'i-r a lei e nisso a.ndam dooLr-o de suas oln',igacões, A cul
lJ3 é rio l,egi-slador ,que urro ,Leve maio!' visão elo proíble.ma, conJ'.Lmdindo
allhos com brug.a �hDS ....

Teatro ó uma. divel'i':1,o IpúbU,(}U, :mas nluma di;versão uLil. necessa

;ria, cQlm [Jabl'e m:issã.o cl::lLl!Cativa, Não oé !Cinco de cayalinJhros nem p::vrque
de divcriOõe'p" ,cinjas atl'ac-ões só alirfliCJllanl. os olhos c, ás vez·(',s, dreso
piia,m o HgJaelo, Iprara cal'regal' 'com o c1il1lheiTo do povo-

O j)e-aÜ',o, dentro 'CIo '�'PIIlJüclo ,da I-H1lav,ra, fala ;i inLeligemeia e ao

CO,l'flCão, Cumpre 'LlJma mbsão de a,)te, e ade é IOnlura ..

li'v1istel' sanar 'esse esqueciJlneni-o do legisl!a;dol', E i-s,to é possivel
dU9lJdlO a J.ei não inLerpr·e'Laçiio liLeral, maJS d1e acordo com i:.WU (li;lpirito,
que Jlão pOde miem deve ser um entrav'e à c·ulbura.

Nilo n0-5 pareoe ser neoes�'a·rio dizel' ipa-l'a q'ue fim os amaclor·cs ele.
tealLro querem ,rerud�,; não. ,é cam sÜ'llihos que 'S'o fazem c·onal'ios e se
compra tIl131tenal ,doe cal'aterização e g'UJarda füupa. _

Vejamos UIIll ea,s.(l COllcreto.

.

O '['ealeo cl-o E:sliu{Lante, ,para :t'aZ'ü:r ,sua es'r.éü.l, l·urdo dentro tia ma

�1'Tnc;, e0Ol11onml, dlsp-ençle\.l 2:10 cruzeiros'. ISÓ o transrpol'to de volta,
tio Es,tL''Ü? Lo ao ,oooi,ro da cidade, 0UStÜ'lJ! 72 cIIu'Zieiros, a 2 cruzei'r,o,s por
tla.beçla corr·esrpq,nd'E\llJWS á lota,cão c-o,mIPJ:s1ia de UIln oni/hus, visito a via
gem des-l.e ter sido fora do lho,r.cíl'iü n01�maL Pois bem. ° fi!sco arbsod'yeU,
Cr$ .114,80. da penda bruta. Eisse di.nheirr,o, entregue á en.tidrude estJu
daultll, Il_lUlio ilihe facilitaria .a. l.r.albalhosa jo.rnUJda do. seu id'ealismo,
para maIO!' ,P'1'OV-81oo doda e da colet:iIvidia>dJe.

O contra,�l.e e d'ÜloI'OS-O 'qu:1llJLlü se fiem em vista qu,e o J'uLe'bol me
'l'cc·eu uma. lei, es[}ee i aI, isenta'ndo-o da Laxa de diversões! O fuic,bo,l
colüeado aCIma da culturra!. .. Mas onde é que estamos?

, . ,CÜ\lbfiamo� .Q caso á 00.mpreensão dessa grand-e tlliLcligeIlicia qLle ora
dH'Jge os desünos' da comuna, ü dr. 1'olenlino de Cal'va�ho. T'emos ceJ'
.eza que s, s. não pemnitirá con.{,ilD'ue o erário mmliciipal a entravar
a ,e)s[lansã,o ,-la aJ'Le, quaJ1!do fora seu ct'C'Ver a'nte'S, auxiliá-la generosa
menLe.

Deseja empregal' bem seu

capital a juros cwmpensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje tnesmo o

Departament(i) Imobiliário d(

qn.EDIÁRIO KNOT, á rua João
Pint.o nO 5 (anex:o a reCila�ã0
de "Q Estado" ) , que tra
balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a m'áxima garantia
e eficiência' nos negócios que
lhes forem co.nfiath)s.

Ri.o, 13 (A, N.) - Tomou })OS8e
dq ,canga de dil'eLOl' eJ,l, E. F. Dona
'rereza :Cristina, ,onl�ern á tarde, no
lVIinisLério ela Via(;ão, perantJe o
D.r. Clovis PesLama, Li tu lalr' -li,aquela
Pasta, o engenheiro A,ues Gualbe.r
to, reoElntemen.t,e nomeado {por aLo
do sr. presidenle' <h1 Nação.
;Estil\neram pl'·es'enILelS á i0e,rimo

nia, vi'0e�p.I'esiden'Le da lile;púiblica,
sr, Nerêu .}tn,m,os, os' deputaelos Joa.
quim Ramos, Ro-gél'io Viana e Ho-

------:r'----------------------- .. berf,o Gro:>\�flIll1Ibak; senador L'uoio

Semana da a�a-o CASA MISCELANEA diatri Corrêa o os ,engeuheiro-s Ernani
- V buidora dOI Rádios R. C. A Bitte'llJcourt ,coLrim ,e Luiz Alvu-

"ato'll-"8 Victor. Válvulas e Diicos. qll'el'que W,hatEililey, além de anui,-

U \I tas outras fJwssôa� <lmig'as do im-
Rua Conselheiro Mafra possalelo.IRia, 13 (A. N,) - O professor

P·er,eÍlra Lil'a de ordem da Presi
denrt..e da República, rexp,ediu cir
cu.llar a todos o's 'ministros de EsLa
do ,e dirigel1Les de orgãos aUit0'l10-
filOS, a.utorizando que os ,s,erviJdores
]1lÚ'blioos, mediante apresentar,ão do
6aI'tfí,0 da .1'HSiPectiva inscrição,
possam p3JrLlClpar da 2a Seimana
Nalcional da Ação Oa.tólica Brasi
leira, que se l'ealizal'á em Belo Ho
ri.zonte, ,ele 1 él: 6 de s'etrunbro pró- IXlmo, sem iPreJUlzo de venci.m,entos, 1
scm .o,n ll'S para os cofres públicos:
Clln forme soliciLação cio Pr,esiclen�
tp da Jntnta Nacional cle Ação Ca- I

iôliera Brasileira.

m'Írnndo flal'a cima, vê apenas a

.imensidão u;;ul, ún'ico s'Uslenlricnlo
de su,a nave, ri qu.(/;l pel·tence ago.c
'I'a o seu destino.

E-is Cf. venladeim felicidade!
homem em ('on/ato direto com

.Yf'ssa emil1pncia. che'io de bem
eslm', e.le sr a.bst.r:.ai dos cotisas

PIllDLll1
H�III[apR

CONTRA CASPI,

QUEDA'DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.

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

II MASSASALIMENTICIAS

I
I I,�j;,----------------------------�

U 'featro do tistudan-
te no A. de Carvalbol-

jS MELHORES

"":::"*'4I>C�
�-.-...._...-.-...._-_......-..-� .

le'l')'enns e rlêsse enlevo sómen/e é'

despel'!odo l/elo '/''Uido sllJ'do dos

l1rw/ore'S' ou. pelas ligeim,s
A
oscil�.l

çr'ies do apa'l'êlho, quando este ex�-

!le de .1'1''1(. (f'II,ia ?IWi01' velocidade

])111'0. SU(/. sustentação no ((1' •••

'(' lido isso senl imos na. px-

plel1Z!m'osn Im'cle de INça-feira,
'I/1PSII/() (1lIando 1I1JLa I'oda do fI'eln

d(' IllrlTissagem. na descida, feimott,

por' al(/lIns minutos, em PÔ1' á

prrn'o ns 110SS0S c0I11Ie('iJ/l('lIlos fie'

I 1Jl ecúnico ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


