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E' das. arábias à tesé'
-

deqôeonde·· -fiá injustiça há violêDCi�. C.itçmos como

exemplo em contrário. a eleição do sr. Max Amaral e a nao-elel�ao do snr.

Wanderley Junior, cUjos merecimentos pBlíticos são maiores do que os da.uele.
Houve, de fato, nisso, uma injustiça. Não houve, porém, violência. porque os eleitores
udenistas preferiram o primeiro, cometendo uma injustiça, sem praticar a vio!ência, é claro

I Delineam os planos da fôrça
militar internacional

NOVA YORK, 12 (Uníted) - Cêrca d� 20 ho�ens, .estão
delineando os planos da organização da força mIlitar ínter

nacional que, em última análíse, poderá se desenvol-:er na

maior fôrça militar internacional do mundo e que tera sob o

seu encargo a manutenção' da paz.
.�---��-------------�------
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o a�ôrdo Brasil-Argentina

CÉDULAS DE PAPEL
MOEDA

Rio, 12 (Via Aérea)
Foi aberto, no Ministério da

, Fazenda, um· crédito espe
cial de cinco milhões de
crueeiros, que será âistri
tnaâo á Delegacia do Tesou-
1"0 Brasileiro, em Nova York,
para atender as despesas
provenientes do forneci
mento de 33.300 cédulas de

papel-moeda, efetuado pela
firma norte-americana Bank
Nole Cóm2�any.

)

Rio, 12 (E.) - Na manhã de borracha bruta aos argen
de hoje, a nossa reportagem tinos:
ouviu o chanceler João Neves Com isto, será dispensada a
da Fontoura, acerca do con- maior parte 'd�, entrega de ConvI'dado de honravemo firmado, entre o Brasil pneumáticos ja combinada,

. e a Argentína, sôore o trigo ,e ,Só irão os que estiverem den-
O descobrl·dor· daa borracha. tro das medidas ínaplícadas

Assim se manifestou s. excía. ao Brasil. •

-I-- "A vinda do coronel Sauri Também essa solução é util peUICI IDa
ao Rio proporcionou-me, como ao nosso pais, .poís o consumo Rio, 12 (Via Aérea) - Adi
presidente da Comissão Na- de pneumáticas está sendo anta-se que participarão do 10
cíonal do Trigo, a oportamída- maior do que a produção. Congresso Inter-Americano de
de de dar uma solução orgâ- Espero que essas provídên- Medicina, a realizar-se nesta
níea e estável á questão do su- cías sejam bem recebidas pelo capital, em setembro próximo,
prímento de trigo para este povo, já que representam um I grandes nomes da ciência con

ano. grande esforço de bôa vonta- I temporanea, entre os quaís
Até agora, tinha me limita- de para vencer as extraordí- "Alexander FIemming, desce

do a provídêncas de emergên- nárias difculdades do rnomen- brídor da penicilina, o qual se-
da, enquanto aguardava a I to econômico do mundo." rá convídado de honra.
chegada daquêle distinto mem

bro do Govêrno da República
vizinha. Depois de sucessivos
encontros entre técnicos' ar

gentinos e nossos, foi possivel
concertar um acôrdo até 31 de PRAGA, 12 (Uniteâ) Durante 25 dias consecuiioos, a

dezembro, constituindo em partir de hoje, até o dia 5 de maio, em tôâa a 'Checoesunniquia
sermos supridos com quínhen- 1'ea_lizar-se-ão grandes nwnif�staç�es,contra o Tegit;u: . r=:
tas mil toneladas de trigo in- quisia e a volta da Espanha a república. Todos os eâiticios oii
clusíve as cinquenta mil' que ciais e numems?s ediiicios particulares hastearam_ b<I:ndeiras
estão parceladamente che- checas e da república espanhola, entrelaçadas. Sera [eiia uma

gando aos nossos portos. c.0leta de um milhão, �e corôas -.cêrca de � bilhões � ?00.000
É muito m.enos do que re- Jranc�� -- para auxilio aos retuçiaâos e exilados pol'ltzJles eS-1clamava a nossa medida de panhozs. .

consumo, mas é quasí que a Grandes comícios serão feitos com a partiçipação de al-Itotálídade do estock em de- ias personaluuuies checas e estrangeiras, entre 'as quais o fa
pósito na Angentína. Para tnoso general Lister, comandante da brigada internacional que
'completar a diferença, recebe- lutoú na Espanha ao lado dos republicanos, -rninistros espa
mos uma .quantídade substan- nhóis Alvarez de Vayo, Enrique Santiago e outros.
cíal de farinha e devemos re

eorrer ao processo da mistu
ra.

Tratamos de eorresponder á
bôa yontade do gOViêrno ar- WASHINGTON,12 (U. P.) - O Comité Militar do Senado,
gentino quanto á borracha, e, publiicou um projeto de lei, abolindo os atuais departamentos
assim, depois de troca de vis- da Guerra e da Marihha e çríando UJm novo e únicO' "Departa
tas com os Estados Unidos, aos mento da Defesa Comum", visando dessa forma atender ao

quais estamos ligados por dois pedido de Truman para a unifi,cação das forças armadas. O
convenios, um Ibilateral e ou- projeto foi redigido pelo senador Albert'h Thomas, presidente
tro tripartite - convenios que da Comissão, senador Austin Vermont, e senador Hill com a

desejamos manter, no interes- cooperação de representantes dos Departamentos d� Guerra
se da economia brasileira - e da Marinha. O projeto colaca a aviação no mesmo nivel do
foi-me possÉvel garantir ao Exército e da Marinha, fÍlCando todos sob a direção de um
ministro Sauri o fornecimen- único membro do gabinete, que será conhecido como secretá
to imediato de 1.828 toneladas rio da Defesa Comum.

Manifestações cogtra Franco

Comando· único nos
.
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lista
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o 5 ,t o P I C o s...
Mandando-se á impressão algumas pilhas de comentários va

zios no conteúdo e penuriosos na forma; ou, também, uma série
de afirmacões e outra de contradições; ou, ainda diversas defini

ções de atitudes apontando para mais direções que as coleciona
das pela rosa-dos-ventos; ou, finalmente, fantasias á Júlio Verne
misturadas com narrativas á Barão de Munkhausell, o título 31pà
rece como tinta mágica sob a re!ção do calor: "Diário da Tarde".

Definindo, há dias, QJ �1Ua posição; perante a lit!er-ltlça da
maioria, afirmava o órgão reacionário: "Não iltegamo�. ro sena-

dor catarinense, capacidade paea exerce- Ia". \
Mais abaixo, o sr, Nerêu Ramos era tachado de "l1\orcego",

de "camelot pernóstico", de "orador a quem os 3Ipart�i4y facil
mente, fazem perder a tramontana, descoro, -oando-o ..

"
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Os oposicioiustas pensavam fa7ie�" da Caixai :&;onõroica\al "so
pa escolar" da U. D. N. em: Florianópolis. Queixam·se, agura, de
que os seus correligionários não foram nomeados .

Dois, no entanto, dos três "diretores" desse novel estabeleci
namente esmurrada pelo jornal do contra. Na Justiça, todavia, es
da U_ D. N. em Santa Catarina e o outro é pessoa de alta proje-

.

ção no seio da corporação oposicionista. Nesses dóis ilustres 'e

dignos conterrâneos está desmentida a tese do 3Ilijamento, sus

tentada pelo /'Diário·".

A grita de persegmçces e violências é outra tecla cotidia
mente esmurrada pelo [ornal do contra. Na Justiça, todavia, es

tão alguns processos que mostram áspectos diferentes daqueles
que o "Diário" quer impingir aos leitores. Fatos? Pois não l?
Euclides Pantaleão Marques e Leopoldo Antônio dos Santos, am
bos exaltados udenistas, vão ser julgados por agredirem, no f;apivari, distrito dos Ingleses, o pessedista Tomaz Alfredo dos San
tos. A vítima recebeu diversos ferimentos, inclusive um, nal cabe
ça, de natureza grave.

Por idêntico proceder está processado o udenista Manoel
Florentino Vieira, agressor do pessedista Francisco Gonçalves
Martins, da vilal da Lagôa.

Nessa mesma vila e também por questões políticas, João Tei
xeira de Oliveira, do P. S. n., foi alvejado a tiros pelo chefete ude
nista local. Tr3ljano Manoel dos Anjos. A vitima foi atingida duas
vezes, 110 braço e nas costas, e o criminoso vai ser julgado .

No Rio Vermelho, o udenista Domingos Sérgio de Oliveira ao

saber que seu velho pai votára com o P. S .D., armou-se de facão
e expulsou-o de casa, embora esta pertencesse ao ancião. Barto
lomeu Antônio da Silveira, a vítima, presa de traumatismo moral,
foi recolhido ao Hospital de'Caridade, onde .faleceu.

Como se vê, os fatos jorram, sem que se. precise ii- busca-los
alIém-da ponte. Amanhã, por certo, o "Diário" "canonizará" os

"santos" cujos nomes ai ficam, apenas para citarmos alguns
exemplos. Mas a Justiça dará a

*

última; palavra. f
1
,

A ohef.ia distante fui uma praxe que a voz saudosa 'de Vitor
Konder amaldiçoou dentro do P. lt. C. Apesar disso ela existiu
sempre ao lado de lá. O chefe, nesses últimos 16 anos, só veio
á Santa Catarina três ou quatro vezes, sempre em vésperas de
eleição. No Rio não o reclamava menhum cargo. Vivia lá e man
dava aqui, porque gostava de comoasdades e era obedecido. Já o
atual chefe pessedista está na' Capital Federal cumprindo - e

com que projeção! - um mandato do povo catarinense.
A catarata .mental.a' que aludimos, não deix'a ver a diferenca!
Mas, afinal, o que é que ela deixa ver? Nada!

.

Morre um heroi da F.8.8.
o

RIO, 12 (Via Aérea) - Nas proximidades da base aérea de
Santa Cruz, chocaram.-se, hoje, no ar, dois aviões da FAB,
morrendo no desastl'e, instataneamente) o segundo-tenente da
reserva,' Diomar Menezes, um dos maiores heróis da aviação
na guerra, tendo p1·aticado impressionantes atos de bravura
no Vale do Pó, na Itália. ° avião de Diomar perdeu a asa e

'[>ri. :ipitou-se tocando violentamente o solo. ° outro avião na

da sofreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delicia-nos e nos diverte a audição de uma boa orquestra. A' 1100--'
monia dos váriOS instrumentos, o perfeito entendimento entI'e os vários
músiCos produzem essa sint,o'llizaçã.Q admit"úv,el característic� das boas
orquestras. Mas quem dirige tudo, qnem controla todas as nota,s, quem
coordena todos os sons, quem, enfim, é o f�tor máximo de toda a har
monia? Sem dúvida que o maestro. O maestro é o "pivot" dã' OTques"
tra. Se êle fracassar a orqul'stra toda fraca,ssa. A mesma íntima relação
existente ontre' <O maes,tro ,e a sua O<l'C[lles,1Jra existe tamhém entre- o 'Iíga
do e o or,g�llismo. Podemos afirmaI' mesmo qlle o í1í,gado é '0" ma'estro ' "

do orgarnismo. Quando o fígado funciona mal o <or,gan1ismo :tndó s,e de"'
sequilibra. Perturbações digestivas, azias, diSiPepsias, ferment�ões in-'

testinais, prisão de ventre, ialtoxkações, manchas f.eias ,na pele, i.rTit�-··

bilidade, neurast,cnia, ÜH!.Q pode resultar do mau frundonameÍlto do fí
gado_ Manter pois, o f,igad.Q normal e saudável é dar ;:ro seu org'anismo
um bom maestro, garanti,nldo-lhe ass,im um 'perfeit<o equiI1J:Jr.i'o e oon�

sequentemente uma boa saúde. O Hepadho[an Xavier garante a norma-,
lidade c o bom fun,cionamento do f:í,gado. O Hepachokm Xavíer' oom�
hate com cficáda e afasta com rapidez 'os males do,fígado e as 'suas oon

sequências. Hepacllolan e figado sadio, 'figado sadio e boa saúde são
j déias que Se a traem, se COrribi,l1!aIU e o$<e completam. Atenção·!'O Hepa-

.
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ch01a11 agor� se aprcs(�nla em dois tamanhos e a novos ;preços: Tam.anho'...-------------------- ,

,
NORMAL: _:_ 300/0 mad,s harato quc o antigo c· Tamauho GRANDE: - o

.,1\ D..

' V.'OG·ADO�. .) dobro do normal e a preço inferior ao dobro; 600/0 maior ([lote (} aln.tigo
.-'---\.... à-."

é apenas 200/0 :mais ca:ro. ,

iMiGÃziOi"f-j
••••••e.. �••••••c

NÃO Só UMPEZA EXTERNA
Vamos todos os dias ao banheiro

fomamos o banho, lavamos o ros-

to, Iímpamos iOS dentes, as unhas e

escovarmos o cabelo. Praticamos e

cumprimos os mandamentos da hi
giene externa.
E mostramos aos que nos cercam

quanto somos assetados .E asím pa
��ecel11.()S .

Esquecemo-nos, porém, que outra
Jrilmpeza é forçosa; a do mosso or

.ganismo interno. Dia a dia, sem

,preocupnções, Ievaanos para dentro
de nós muitas impurezas, volunta
iriamrente algumas e outras sem que
as percehamos.

J!: mister, pois, que fiscadizemos a
mossa vida vegetativa e a defnda
mos da melhor- maneira possível
sinão, em breve tempo, ,a!parecC'rã�
�través da pele que limpamos dia
'1riamente as provas da sujidade do
nosso organismo.
;. Saibamos alimentar-TIos. sem nos
envenenarmos,

Aos nossos

Agentes
to-do dia esta

até o fim
Leiam

P1tdimo. QVÍ80r pc>r
mo, qu!indo o jornal não
no rneamo dia.

- E não viu então ,o homem?
,

- Cll3ro que vi! Ele estava dor
ffii:ndo DO meio da 'estrarda.

- E. por que não apitou?
-,- ,Piorque. ,não 1(frIÍZ aeorda,r o

pohre homem.

�UEfXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEl'i'OR: Se o -tue .be

interessa é, realmente, uma providencia
pana endireitar o que. estiver errado ou

para que algúma falta não se repita; e

NAO '0 escândalo que a sua reclamação i
ou queixa poderá vir a causar, encanu- Inhe-a á SECÇAO RECLA�lAÇOE;S, I

:eemOd;!��Da�' !�:e:l::�t:e�� .1::: 'lide direito, recebendo v. s. uma informe

çâo do resultado, embora em alguns ca

sos .' não sejam publicados -nem a recta i
maçào nem a. providência tomada. t

MACHADO A' ClA,
AqêllCliaa. Repl'01Iento9Õ" em

0••01
Matriz ,; FI01'ianópo,i.
Ruo João PUtto, n.. "

CG�Q. Pa.tal, 37
Filiai: er..ciúma

Ruo t'loriano Peixoto. ./'11
{t;a>1. Pr6pd"J�

T.legramQll: ·PRIMUS·
Aq.nt- ....0. principal.

,

Iftun!q(opi.. d.o Eatvd..o:.

COMO NASCEl'\f AS MODAS
Há .alguns anos, o' príncjpe de

Galles teve um forunculo debaixo
:do braço direito e dava a mão pa
ra apertar Ievantando o cotovelo.
Todo o .. mundo j'Uilg'Ou que' aquele
gesto era Uil11ra demonstração de ele
gâ-ncia e ... foi aquela agua, toda
!pessoa, 'Pelo menos a. que se mete 'a
>Cil�I8D,te, dá a mão a outra levan
fta;ndo o cotovelo.
Imaginem se, aqui, o dr: Ataul- Ipho de Paiva, ao cumprimentar a

<outra psseoa, der um espirro, toda
gente espir-rará quando saudar aos
oubros.

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.l",
Encarrega-se de: compra, venda, hi

,p��ca, legalização, avaliação e admi·

-nistração de im.óveÍs.
Organiza, também, papéis--para com"

pra de prC>priedades pelos Institutns

de Previdência e Montepio. Estadual.

'DOENÇAS NERV1SAS
Si se queÍimam as roupas de uma Com 08 progressos da medicina.

pessoa que 'caru 'elas está ves,tid/a hoje, as doenças nervosas, quando
devemos logo deitá-la rno soja e d:e� tratadas 'em tempo, são maleF! per.
!pois ,en.volvê�la com um coberto.r' feitamente remediáveis. O curandei.
(lU um ,tapete. A pessoa incendiada, rismo, fruto da ignorância, só pode
em ,atbsoluto, não *deve currer. prejudicar os ind.ivíduos afetados d,

tais enfermidades. O Serviço Na.
Fuga é um substail11irv.o que serve donal de Doenças mentais dispõ,

para denomin'ar um trecho de mú- de um Ambulatório, que atende gra·
sÍoa e a maneira de não éxe,eutá-la. tuitamente os doentes Ilervosos ln·

P. Vero'n. dígentes. na Rua Deodoro 22. das'
às 11 'horas. diàriamenk.

..

..

SAIBA QUE:
Nos Estatrlos Unldos há 100.000.000

de J'áJdios.
AOS SOFREDORES

A D,·a. L. Galhardo, ex-médica do
Centro Espírita Luz·Caridade e AIDor,

- Quandro não saiba;is o que dc
veis comer, não comais nada.

*

comunica a mudança do seu consul-

tório para a rua do Senado, 317, 20

andar - "Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde paSSJNo ,di,a do casame'l1'Ío, :ün,c]a nas

famílias mais modestas, a jovem
l!11ussul'rnana -apan:lce ataviada, co.m
fazellldas das mais viv,as COTes c pro
:f.usão Ide jóias, Q tine. na vida nOQ'
lI11al lJJe é p,roirbido.

..

a eferecer '05 seus préstimos. Escre\'�
detalhadamente o nome, idade, cnde-

reço, enviando envelope selado e subs-
crito para a resposta, juntamente com

a importância acima.

QUADRAS:
Es.ta noite eu tive um sonho.
Sonho de muita 'aleg,ria:
Que inc casavam á fôrça
Logo com quem eu queria ...

*

Não. dispõe de um filtm cm casa?
Então, ,no gás ou na .brasa
P,OInha .a v�silJha a f.erver,

Se na água germes existem,"
A fervuna não resistem.
Padc sem susto heber.

SNES

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA 'CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - FlorianóRolis.
. )
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Procur� t'ntão a nossa Gerê�
eia e preencha a nossa "ficha d.

1110.1<1. lIIIIImlIA __ • ..... ........ informa�õeS' úteis", dando tôdau·
_-. _......,•• ..tJo__.,.. - .o_pau.. _ ............ as indicações possíveis, que t"rt'-

� 4. lIOI'l'aelul. mos prazer em recomendá.lo (a"
......._ lO __.. ............. •• _......... I'(!� aos· interessados na aquisição, d""

---------------.----- �. I '>ons flinci1)nários' (as).

I
coluna I
telegra-I
chegar I

O QUE SE PENSA DA MULHER
Confesso que houve e haverá no

Inundo, .mulhcres de grande cora

ção, onde fôra bem empregada to
da a confiança; contudo, isto são
corno LIns barathros que dá a na

tureza, quando se acha rica e so

beja.
D. Francisco Manoel de Melo

*

CONSELHOS DE BELEZA'
A mulher atual está se ressentin

do de uma defesa vigorosa dos ho
mens sensatos, enérgicos e persis
tentes; três ,grandes inimigos a ata
cam sen» cessar : o fumo, o álcool
e o jogo.

la C.Ol1l acucar e um nouuuinho
de bauní íha, que deverá ser
misturada ao acucar previa-
mente.

.

),S 11ÃES DEVlDf SABER QUE:
A consulta a vários médicos para

adquirir a convicção de que .se

acba o consulente atacado de um
mal não faz senão dilatar' o período
que poderia ser de cura. Ainda
quando na família não hajam exis
tido tuberculosos, urna criança, 00-

mo um adulto, pode adquir-ir a en
fermidade.

- A leitura na cama, deitado 'Ou

recostado, constitui penoso traba
lho para os olhos, principalmente
à noite, com iluminação artificial.
Em tais condições, o repouso do
corpo é ilusório e não compensa de
forma alguma a fadiga dos olhos,
pois esta acarreta il'rHação do sis
tema nervoso e consequente fadi,g;ri
geral,

As nossas avós que se casavam
aos rlezeseis anos faziam 'O sàcrífí
cio de sua juventude e passavam
da infância à madureza em brusca
transição, Claro qUe era muito ro

mântico, não acham?
*

Em questão de 'amor deve se sa

ber achar a afi.tudre exata; nem se

precipitar .no maerimônío, nem dor
(!:Uir deixando passar os anos, uns

após 'Outros, e acordar de cabelos
encanecidos.

*

HECEITA HA�A O SEU PALADAR
Omeleté de pinhões

Separemos , seis ovos, cem gra
mas de, p�nlhões, setenta e ,dnco
g<ramas Ide açulOa. e sal.
Piquemos a metade dos' pÍnthões

e ,cozamos a outna ll1etàlde ,em um

pouco_ de malnrt:eiga, tendo 'Ü ,cuida
d.o de não deixá-los coral' demasia-
damente..

.. .

Deitemos rOS ovos completos em
um t3iOho, adicionando 'a êles, em

seguida, um pou<}'uinho de ,sal e

açucal', os pinhões pi,êados e al
guns pooacillJlOs de manteiga. Ba
tamos a mistura. Battda esta, der
ramemo-la na f.rigideira sôbre os

p:i.nhões inteiros, envolvendo-os, co

mo se faz n'Üs tOl'tilhos á francesa.
Alntes de servirmos esta deli
ciosa sOrbremêsa, pulverizêmo-

Sahe-se si uma fazenda é de se
da .legítima ou .não aproximando
um pedaço dela á chama dre um

fósforo. Si se JiCl<l'ma um aglomera
d'O de materia,is (luimardas sem' p1':O
,duzir' úhama, a sede é pur,a; si se

pr(�cl'llz 'Chama, é indício ,ce,rto de
existência de alg�dão.
Ao passar roupa com ferro clé

tri.co, quem o f,izer deverá' evitar
tooor a parte metálica dó ferro,
pois, si estIver pisando em" ladri
lho. especialmente húmido, podé
sofrer ltma descaTga elétrka.

"'" "0

A febre if.ifó�de tem maior ilnci
dêncía nos meses 'quentes e ataca
sobretudo' os adolescentes e adul
tos.

AS DONAS DE' !CASA BEVEM
SAlRER QUE:

O verdadeiro 00100 de hem co

mer, do qual a dona da 'casa deve
se:r a sacerdoUza atenta, é, ao mes

mo tempo, uma oiência e uma arte.
..

Uma boa' orquestra eXige um
bom maesfro

FARMACIA ESPERANÇA
•• Par1l1aeê.tleo NILO LAU8

----------

lo Diário Matutino.

I Redação e Oficinas á rua João'
\ Pinto n. 5

I
,

DIRETOR DE R:P:DAÇÃO: J
A. Damasceno da Silva

J'ASSINATURAS (

Na Capital
Ano .. _...... Cr$ 80,00

.

Semestre Cr$ 4.5,0 .

Trimestre Cr$ 25,0 '

Mês .. , . . . . . .. Cr$ . 9,0C:1'Número avulso Cr$ 0;40;i
Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$ .

Trimestre . _ .. Cr$ .

Número avulso Cr$

ESTADO·

9000,
5,):0�i
30,01).1
0.58' ii'

Anúncios-mediante contrato I.i
,

•• •. ... 'i
Os orrgmars, mesmo nao �
publicadós, não' serão .',

devolvidos. ')
A direção não se respon- "

sabHiza pelos conceitolt, j
emitidos nos arfigus'- t'assiriados- i i

NOSSAS SECçõES;
Direção de:
BARREIROS· FI.LHO' .

� Notas Políticas
l'iotas Locais

Artigos de Redação
Página Literária."
SIDNEI NOCETI

Economia e Finanças'
Vida Bancária'

Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Tôdos Sabem.. ,

il. DAMASCENO;'
Govêmo do Estado'
Jur ísprudncía
Vida Militar
Noticiário do Exterior"
Noticiário do Pais
Arr ígos de Redação,
MDIO 1\1. CAI.LADO '

,�'rônic" da Semana
Pelos Munícíptos
Magazine
Concursos

Artigos de RedaÇ'â� ,

D. F•.AQUINO'
Notas da Prefeitura·'
Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Femtnrna

Reügtão
PRimo P.4.ULO· M:IlCB'UN!1i'

( 1

..

., 1

Esportes.

Informações út8ir�
TELEFONES MAIS NECESSITAJ}OS';<

��lic��ir�� :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m:.
Delegacia O. P.' Social'. . . . . . . . . . . . 1578"·
Maternidade _. . . . . . llSS
Hospital Nerên Ramos" ....•..•. , 831 .

Santa Casa ..•... __ ',' . . . . . . . • • . • • 103rf,.
Casa de Saúde S.' Sebastião .....• 11'53"
Assistência MUnicipal 166

..

Hospital Militar _. • l1St
H" B. C. . _ .. , . . . . . . • lS3IP'
Base Aérea ......•...• _ ..•.• _ . . • 78&'
7" B. I. A. C. . ... _ . . . . . •• . . . . . . 1591
Capitania dos Pói'tos .............• 1380
16' C. R. . .• : .....•..... _. . . .. • 16081'

�:��:en�ii!:.�!al. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ����:
"O Estado" ........••.•.. _ ... _.. 1022"
" A \ G'"\2eta" . . . . . . • • • . • • • • • . • . .. • 16Sfj1t"
"Diário 'da Tarde" _.. 1579'
1,. B

.•
A.

;.: ..... :............. 164$;
Emp. Funer�'ia Ortlga· .... _. '.... 102i"

(

FARl\UCiAS' DE PLANTÃO
Estanlo d(?; plant-.1o, durante o mcs

de auril, as seguintes farmácias:
6 (sábado' à tarde) - Farmaci" >

::\'elson - Rua Felipe Schmi.t,
7 Domingo - Farmácia Nelson -

R,na Felipe Schmidt.
13 .(sábado à tarde)

Moderna - Praça 15

Farmácia;
de :1\0-

vembro.
14 -Doming'o - Farmácia lVIoderna-p·

- Praça' 15 de Novembro.
19 (Sexta-feira Santa) - Farmáci.,.'

S. Antônio -- Rua João PintC'.
20 (sábado à tarde) -" Farmácia.

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo Farmácia Catar;-

nense -' Ru'a' Trajano.
27 (sábado à tarde) - Farmáci ...

Rauliveíra - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Rau1ivcua

- Rua Trajano_
O serviço noturno ::'�I'á efetuado.'

peia Farmácia Santo António sita à,
rua Jo:,o Piilfio.'

Deseja obter
emprego?
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l Vida Social li
�� ..._-.......-

ANIVERSÁRIOS.:

SRTA. LÍGIA COELHO
A efeméride que hoje trans

.corre, assinala mais uma prí- f,mavera da prendada sénhori
:ta Ligia Coelho, fino orna- remento da nossa sociedade e

iundonária pública,

:LICÍNIO VIEIRA DE SOUSA
Transcorre, hoje, o aníver

_;{:�r,io natalício do sr, Licínio
(Vteira de Sousa, comercíanta
.nesta praça.

'.'

ALDO JOZINO DA SlTILVA
A data que hoje transcorre,

.assínala o aniversário do sr.

.Aldo Jozino da Silva.

WALTER TESKE
Registamos, com prazer, na

"efeméride .que hoje transcorre,
o aníversárlo natalício do sr.

-\Wallter Tesl;1e, arto funcioná
.río do I. A. P. I.

O distinto aniversariante,
que goza, tUO seio da nossa so

ciedade, de um grande núme-.

'lo de alr�tgos, receberá, por
A�erto, hoje, 'muitas felicita-
.ções.

-SRA. PERCELIAl"\IA P. FON
TOURA

A data de hoje, assinala o

'transcorrer do aniversário na
talícío do exmo. sr. Perceliano

��P.! Fontoura.
*

VIAJANTES:
DR. DIB MUSSI

Com procedência de Orleães,
-onde é prefeito, encontra-se

_

:nesta cidade o abalízado mé
.díco, dr. Djb Mussi.

RUBENS BOSCO
Procedentede Itajaí, encon

-tra-se nesta cidade o sr. Ru
"bens Bosco, chefe da firma fi'.
�-:H. Bosco Ltda.

WALMIR BOSCO I
. Vindo da Capital Federal,
::pelo avião da Cruzeiro do Sul, I-encontra-se nesta cidade, onde
'veio a passeio, o sr. Walmir

I.Bosco, alto funcíonário do r.
_P. A. S. E. da secção de Segu
.ros Privados.

JOÃO MATOS
Com procedência de Pôrto

_Alegre, chegou hoje a esta ca

"'pital, pelo avião da VARIG, <J

.sr. João Matos, competente te

legrafista da importante Cia
.Aérea VARIG.

*

NASCIMENTO:
Está em festa o lar do sr.

-Osmar Lamarque e sua exma.

-espôsa d. Alice Costa Lamar-

'que, com o nascímento, no dia
'9 deste, de uma r<Jbusta meni�
,na que na pia batismal rece

-berá o nome de Libertad La-

-::marque.

. Ors.
Aderbal Ramos

, da Silva
e

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

S<110 3, Telef. 16-,31

TOME APERiTIVO

KNOT

Uma
. orgaDiza�ão·· modelar

. servi�o da voletividade
Dispusemo-nos a visitar, uma 110s desde que, assumindo com- I respeito de qualquer legisla- informes e referências comer

tarde d�ssas, a� novas e ele-I' promíssos para com uma cau- I' ção que se ligue a interesses,' ciais.gantes mstalaçoes da "Emprê- sa, fazia do êxito uma ques- especiais da mesma firma Achámos grandemente util
,sa I?:.termediária", de M. L.I tão de .dignídade funcional. cliqnte." I

a nova, carteira da "Interme-
AraUJO, que tem seus escritó-' De fato, os incontáveis atesta- Mantendo a "Interme- diária" e acreditamos que ela
rios centrais á Praça 15 de No-! dos e cartas de reconhecímen-: diária" representantes na Ca- contribuirá enormemente pa
vembro n. 23, 10 andar, sala I to que nos eram exíbídos não pital da República, em Bã<J! ra benefícíar <J comércio e

4.

I
deixaram dúvidas a 'respeito Paulo e em pôrt.o Alegre, e I alargar a at";l.3.ção honest�-

Fomos alí recebidos pelo ge- da tenacidade e do esfôrço' em- tendo nesta Capital o pessoal i mente conduzida pela concei

rente-procurador da poderosa' preendído pela Emprêsa, já habilitado a entender-se com; tuada Emprêsa de M. L. Araú
e próspera organização, sr. i não só através de seus escrí- as repartições públicas, está: jo.
Edú Marquez, que logo se I'tórioo centrais, que vinham de preparada para todos os' ser-I Finalmente, fomos Informa
prontificou a prestar-nos tô-: ser remodelados, mas também viços e informes que sejam I

dos de que, estando prestes a

das as informações que, no: através dos seus representan- precisos em dados casos á so- passagem do terceiro aníver
decurso da visita, achássemos

I
tes especializados nas grandes íução de dúvidas ou á defesa sárío de fundação da "Emprê

interessantes para uma repor- capitais acima referidas. de quaisquer interesses duma sa Intermediária", a conceí
firma comercial ou industrial. tuada firma M. L. Araújo vai
Os contratos vigorarão por um instalar, para ser inaugurado
ano, podendo ser prorrogados. naquela data, uma filial na

A importância dessa nova car- cidade de Blwnenau, encarre
teira da "Intermediária" é ób- gando de chefiá..la um jovem
via: qualquer finna desta ca- e distinto advogado conter
pital ou do interior, mediante râneo alí residente.
a assinatura desse contrato de I Será êsse mais um marco a

trabalho com a nossa Emprê- evidenciar o acêrto com que
sa, terá um de:Begado atento vem sendo orientada a "Inter-

I a �udo quanto lhe díga res- mediária", cuja prosperidade
I peito, nas repartições e nos já está evidenciada no fato de'
Ministérios, inclusive cobran- haver remodelado as instala
ças ou procurações de outro ções dos seus escritórios nesta
gênero. Além disso, terá in- Capital, de onde saímós ver

f�rmações precisas aeêrca de dadeíramente gratos pelas gen
todas as leI? e despachos que

I tilezas que nos foram propor
lhe possam interessar - e isso clonadas e certos de que a fir
com absoluta segurança. O ma M. L. Araújo continuará a

contrato de trabalho, que a I série numerosa de seus êxitos
Emprêsa "Intermedíáría" ago-: servindo o comércio ,e o públí-Um aspecto das inete leçõee da Emprêsa Intermediátia

tagem. Impressionou-nos, an- Os escritórios centrais da
•

I

tes de mais nada, o aspecto, "Emprêsa Intermediária", so-

de ordem e de asseio, no am- freram, assim, completa refor
biente de elegância que cons-Ima no seu aspecto interno e

titue a sede da "Empresa In- material; a quem os visita ofe
termediária". 9'e:n�il.mente, .0 I

recem :a impressão que tive
pessoal do escritório nos la mos de ordem, de lisura, de
exibindo as mais minuciosas I elegância e decência. É sabido,
demonstrações da modelar or-l de resto, que, durante tôda a

ganízaçào interna dos servi-I atuação da 'conceituada firma

ços, que, não temos dúvidas M. L. Araújo, até agora, tem
em afirmar, é digna de fran- se ela imposto ás simpatias
ccs encômios. gerais da Ipraça,' ao crédito
- Temos procurado corres- mais amplo que pode / gozar

pender, do. melhor modo pos- uma iniciativa do seu gênero
sivel, ao objetivo a que nos e á gratidão de todos quantos
propusemos, - ia-nos dizendo I necessitaram de seus serviços
o gerente-procurador 'da acre-

I
e encorrtraram neles a máxima

ditada firma M. L. Araújo. honestidade e plena satisfação.
Desfilavam ante os nossos de seus interesses. A díscre

olhes, numerosas cartas de ção, que é, sem dúvida, uma

agradecímentos de parte dos das condições de sucesso da
interessados e clientes da "In- Emprêsa "Intermediária", não
termedíáría", muitos deles, permitiu á firma M. L. Araú
manifestando-se mais do que jo por-nos ao corrente de al
agradecidas pela solução dos' guris casos especiais entre os

seus casos, tidos 'por ímpra- de sua vasta clientela, casos

ticáveis. Eram requerimentos aquêles em que se deveriam
pendentes de solução nos Mi- guardar reservas. Todavia, Ou
nistérios, e que a Emprêsa tros muitos, sem aquela res

conseguira que obtivessem salva, nos foram notificados e

rápida decisão favorável, - por êles se poderia fazer idéia
casos de, �turalizaç�o, ti.tu1as I do prestígio extenso e notório,
declaratonos de naCIonalidade de que se fez já cereal' a mag-'
brasileira, procuradorias, em ronca organização M. L. Araú
gera;]., informes, pesquisas, etc. jo.
- A Emprêsa "Intermediá- CONTRATO DE TRABALHO

ria" mantém, como, sabem, - UM NOVO PLANO
correspondentes e represen- Agora, está a. Empresa "In-
tantes habili!tados, não só- termediária" em pleno desen
mente na Capital da Repúbli- v<Jlvimento de um novo plano
ca, mas, �bém, em Pôrto de ação, tiestinado a servir,
:'-legre e Sao Paulo. G:raças a em outros importantes seto
!Soo, estamos perfeItamente res, aos que tenha;m mteres
aparelhados 'para nos encarre- ses que se enquadrem no alu
garmos de todo 'serviço, jWlto dido plano. Trata-se 'do cha.,
de qualquer departamento pÚ-, mad<J "Contrato de Trabalhá,"
blico, quer civil, quer comer-; pelo qual a "Emprêsa Inter
cial

e, bancário.,
no Rio, 9U em ,I mediária" . ficará obrigada, pa

São PauJo e Pôrto Alegre. ,ra com a outra parte contra-
E, enquanto nos dava essas tante, ra ;prestar todos os ser

explicações, !J .gerente da im- viços de que tenha necessida
portante Emprêsa nos mostra-· de esta, jrmto ás repartições
va os comprovantes, n'U!Ill€:ro-; públicas federais, estaduais ou

sissimos, da atuação 'feliz da: munici'Pais, bem como a ins
"Intermediária", que �vava: truir e informar pennanente
de vencid.a todos <JS obstácu- mente a firma contratante a

Outro aspecto da modelar organização
ra inaugura, confere, portan- co e contribuindo para digni
to, ao contratante vantagens ficar o espírito de iniciativa e

extraordinárias, como as de o Iabor honesto dos nossos ho
um representante permanente mens.

em outras praças comerciais,
habilitado ainda a colher ê Aquí deixamos reiteradas as

lhe fornecer, em caráter con- .nossas felíeítações á acredita- .

Iídencíal si assim o desejar, da firma M. L. Araújo.

SugeriU a proibição
de sub loc a çã6 16" ;i:'Ct:::�� :IL�::t:a_llto
de prédiOS De ordem do ::. St::rOlle1 chefe da

Rio, 12 (Via Aérea) - O 16" C. R., deverão comparecer, no dia 13 do
corrente, às 9,45 horas, a esta C. R., afim de

sr. ,Francisco Al'1COV�rde Caval- receberem os respectivos certificados de resel'-

t· id t d Alo vistas de 3a categoria, os seguintes cidadãos.
can 1, pres en e a lança SílvlO Ney Sonci, Acácio Cinlo Barcellos

de Proteção a Solidariedade Pedro José Man.chein, Manoel Moraes Tc"':

In '00 at·
, I doro, José Herval de Matos, Pedro Júlio

aos qtll OS, lTIllOU a Te- Kernm.e:s, G__entil M!guel Avila, Domingos. d,.

POrtagem que a sU'o-lnnaça-o de I SII,v, (lse_nçao), Jooe Machad_o (1' categona),
,'U'V Mano Joao de Sousa (lsençao), Osmar Lau·

casa devia ser proibida acres- delino da �ilva, Mário Jo�é ,Luiz Marça!, Ma-J "oel Greg-Q no ?vIota, OtaVlO do Nascllnento

I centando:, ,Costa, ;0"0 Onofre de Assis; ,Miguel José OU·

"C",,",I-�-� � de 'faml'lias riques. Jon'" António da Sih'eira, José Lucas
- ......&..&!l1O.1� , da Si1va. J05é Brito d-= Sousa. Austeclino }t�et'�

devido á falta' de haJbitaçães nando Júnior, João _Marciano do, Santos. J�c>
.-

' Carlos Werner, lo;lo BenJamlUl Porto. Joao
esta<> morando por favor em Augusto da Silva, Manoel �ugustino \"ieira,

d· t 'A Alberto Manoel Cardoso, Gersino Paulo de
"casa e, a:m.:LgOS e ,paren e3. I-,ima,. João Sousa Rijo!n�",�Apt.ônio Alexandre

situacão no Rio de Janeiro Martin)lO _Filho, A!hl'do José Vieir," Isidorc:>
�

,.
'Silvelra Fllho, Antomo dos Santos Flllio, Luz1

atua!llnente no tocante a mo- Gomes Gcmzaga, João lu; Pamplona, José

r�.....:I�a e' a de uma CL'd'ade '�bDm- Vieira de Oli,:eira, Manooel Francis<:? Tadeu,
a.u..L Palmuo FranCISco de Andrade, Jose ManDeI

bardeada". Disse A'11e OS loca- Amorim. Hercílio Manoel d"" Santos. Camt<>-
,. .

'1- Slnl Blttencourt, DomIngos de Andrade. An�

,tanoo cortaIn a luz e agua tónio Pedro da Natividarie, Secundirw Mare.e·
. .

uil' -

'
lino Pinheirc> e João Pedm Tom.a.z,

para persegUlr os mq mos e I Florianópolis. li de abril de, 1946,

obriO'á-lo:s á mud.anca. I H,l!Tn....io_ da Rosa Lu=: 2° ten. R,l chefe
;::, ..;0 (h �:\ St:':C:lo.

MINISTÉRIO DA GUERRA
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Dia 16, à noite, o oitavo ccncêrlo Clube Doze de Ago$to
I

S
-

Ida nossa Orquestr!.l Sinio""nica --

- a n n U e n o
,

.

q .. .iI.
PROGRAMA DE FESTAS PARA OS MESES DE U

Ja se acha organizado o programa para o 8° Concerto da nossa
Orquestra 'Sinfônica, cujos ensaios vêm decorrendo debaixo do maior
entusiasmo. I

.

É-nos um grato prazer anunciar aos associados e ao público em
. " AB�IL _

. ,

ge:a� que � Sociedade de Cultura Musical contará, no seu concerto do I Dfa 20 - Sábado de Aleluia - Soirée, com início ás 221próximo dia 16, com o concurso do
.

sr. Carleton Sprague Smith I horas.
(flauta), Diretor do Escritório de Assuntos Interamerícanos de São' Dia 21 - Domingo - Paschoa das Crianças - Matinée
Paulo,' e a consagrada �)��nista Lídia Alimonda. Ambos. para gaudío infantil, C'D�l inicio ás 16 horas, - Distribuição de Ovos, Bom- ielos. amante� da boa musica, precedendo o nosso concerto, darão um bons - Burpresas, etc. Irecital de plano e flauta, no Instituto Brasil-Estados Unidos aos seus MAIO
sócios, na noite de 15 dêste mês. pia 4 - Boíreé, com início ás 22 horas.

Eis o programa que a nossa Orquestra Sinfônica executará no 80 Dia 12 - Domingeira, com início ás 21 horas.
Concerto: ' Dia 19 - Taide dancante com inicio ás 16 horas.

-, Dia 25 - Soíreé, com inicio ás 22 horas.

1) - Artur Pereira: Três peças simples monotonaís sôbre temas
do folk-lors brasileiro.

a) Roda -
... a pombinha voou.

b) Valsa - saudosa.
c) Marchínha - marcha soldado. Orquestradas por Jorge Kaszás.

2) - Alberto E. Ginastera: Impresionss de la. Puna - para flauta
e cordas. '

a) Quena. I
b) Cancion. Ic) Danza.
Solista: Carleton Sprague Smith.

.

3) - Príncipe Louis Fernando: Rondo em si-bemol maior - para
plano e orquestra.

Solista: Lidia Alimonda.

2a. PAR'l'E:

4) - Charles T. Griffes: Poema.
Solista: Carleton. Sprague Smith.

5) - Leo Delibes: .Do Bailado "Coppelia".
a) Mazurka.
b) Csárdas.
c) Música dos 'autômatos.
d) Valsa lenta.

6) - Alberto Nepornuceno: Batuque.
Como vemos pelo programa, o flautista C. S. Smith executará com

acompanhamento orquestral "Irnpresíones de la Puna", do compositor
contemporâneo argentino Alberto E. Ginastera e o "Poema", do com

positor americano Charles T. Griffes. A pianista Lídia Alimonda será
a solista de "Rondo", da autoria do Príncipe Louis Fernando.

�nda tomamos a liberdade de chamar a atenção dos distintos ou

vintes
.

para as "Três peças slmplese monotonais sôbre temas do
'folk-Iore brasileiro", de Artur Pereira', orquestradas pela competência
do inspirado maestro Jorge Kaszás.

A Sociedade de Cultura Musical não poupa esforços para entreter
os se_ys assoc!ados e para difundir as músicas de classe. Espera, pois,
para o 8° Concerto, o concurso e o aplauso de seus numerosos fans
os quais tanto têm feito para que o fogo sagrado mais se avive na
alma de seus artistas. Pelo justo estimulo. todos êles tocarão com

mais inspiração e maior será o esplendor de nossa cultura artística.
NOTA - Entrada profbida a menores de 14 anos.

AP�� Cri 3,00
.

1
CASA MISCELANEA dístri-

Com essa ínfima quantia Voci buid d R" R C
.

eetá auxiliando o seu próximü.
UI .ora os, âdios

:
. A.

Centribua para a Caixa de Esmolai
. Victor, Válvulas e Discos.

.010 r.uUfP..nt.... d. Florianópoli.. Rua Conselbeiro Mafra

ABRIL E MAIO

Laboratório
Clínico

RUA JOAO PUHO, 2S
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
. Dr. H. S li' M"dint'! . Fftrm. Narbal Alua 08 �I)uza

1:1aflli. t, do t,;üsta AvUa

Exam.e de g.angue; Exame para verificação
de cemcer , Exame de u.rina, Exame !)ora

verificação do gro.videz, Exame ele esc.orro,

Exame para verificaç·ão de doencas do.

{)ele. boce e cabelos, Exame de féz.elJ,
,

Exame de secreções.
.

Jl'utovQccinas e transfusão de scngues,
l:.lCClnl.a qu�mico de forinh.çls, bebida

café. águas, e tç,

RECORTE :E:STE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE �LORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contríbuinte
dessa C;AIXA. com a mensalidade de Cr$ .

I

Florianópolts, de ...•...•.... de 194 .....•

Nome por extenso .•...............•.............

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _ .....

Crédito Mútuo Predial

I mais preterida, é. inegável.
.

2 sorteios mensais 4 e 18
CR 5; 6.c:60.0G

Tenha sernpre Em casa uma garrafinha de

Muttcrs b;:;nihc('lcõe� e médico' gra.ti
Tudo isto' por crpencrs Cr$ 1,00

_--Blllm-------------IIIIIiI...

ftPERITIVO

CONTEM
OITO SJ.EMENTOS TONiCOSI

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFOROS.CAl.OO

ETC

. fONICO DO CEREBRO
rONICO DOS MUSCULOS

,Oi Pí'ld01. DeCl.up�edo••
Ealiotadol, Anêmico... Mãe.
'Que criam Ma.,ol. Ctianç••

1
uQuiticlt. receb.rio a IOftl-
ficaçio ger.1 do org.nÍtmo

co", o

Sa nuue n oi
Ue O.N.S.P. n" (99, de 1921

f<if\CItITóRIO JURtDIf)O COMERCIAL
(C om um Departamento Imobiliário)

veudas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

I .

ADVOGADO
'Rua Frei Rogério, 54 - rone 54 - Caixa Postal 54

RDd<,r�ó telesrrâf'ieo : "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

1IWI!

• .UMQI! 'IHtOiFUGIO
Dr �'B'lO S1'6>IQÓ
f 'IfOt=EttSJVO A$

CII.AIIÇ"S i �

, .

crú

. .S.eclas,

CASA
.

8A."�

j
I

- ____..

�

Reabertura do
Laooratór'io

R ,,,dio-Tecnic�-EIt'ctfon
Fundado em 1935

M"ntGgem de :rádios, Ampli-'
t Hcac' cres-Tron..mi"'lIc tes
� Material irnpoltado direta-

'1,' mente des U. S. A

Proorietário

l ütnm-r Gsorges Btiiun

II
E:ectla - Tecnico - Profissional

{ormodo no Europa
I'lorionópóli"

.

�U(1 1'0&0 l?into n 29 _. Sob.

Motores a óleo
Mer irimos, industr iáis con

jugados com dínamos. para O

fornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Maior Costa.
33 - Fpoli s (15v-1).

RETIRARAM SU:"S CAIVl)/

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas cand idaturns,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

�-'-----------

Precisa de uni empregaúo
competente?

_:_ Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

C·
· lO

aSIDJlraS e

()RLANDO SOi\ l{f_)BJLLl
Rua CODselheiro Mafra, li - loja e sobreloja·- Telefone ·1514 fred'e interna).

Caixa Postal 5 t --- End. teleg_: «8carpelliJ) --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lJ elTAO "}- Sábado, 13 d. AbrU o. t!M6 5

I;CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 20, Sábado de Aleluia, Seírêe.
:iDomingo 21, Paschea das Crianças, maunêe infantil, dístríbuíçã« tle ovos, bombons,
.supresas, 'etc. Publicamos em outro local o programá das festas e se 'realizarem

.

durante os meses de Abril e Maio.
\":

. C R-E�D--#l\'1a-:---··'R* �lfi'O�K�·NQlttO---............I---»
..

·vida Militar I
« REGULARIZANOO A SITUA-

I çÃO DOS SARGENTOS
Rio, - (E) - Em aviso

de ontem baixado o .mínístro da
5, Guerra determinou o seguinte:

"Afim-de aumentar o rendi
mento da instrução dos Sar-

____________________..,. .1 gentos e bem assim regularizar
a situação dos mesmos em face
da legislação atualmente em

vigor, é alterada a redação dos,
seguintes artigos da Portaria n.
7.515, de.8 de dezembro de 1944:
Art. 3° - a) - ter bom com

portamento; b) - ter a idade
máxima de 35 anos; c) - ter
no mínimo 3 anos de praça; d)
-_ ter arregimentação mínima
de 1 ano, como Sargento de fi
leira, pronto em corpo de tro-
pa. § 1° - Os limites das letras
b, c e d, são referidos a data fi
xada para a matrícula. § 20 -

Os sargentos, com mais de 10
anos de serviço, poderão matri
cular-se no C. B. A. S" indepen
dente de idade, durante os anos
de 1946 e 47, desde que satisfa
çam tôdas as demais condições
para a matrícula.

§ 3° - Ficam, desde já ás Re-
giões Militares autorizadas a

fazer funcionar duas. turmas do
.

C. R. A. S., por ano em 1946 e

47.
Art- 7° - O exame médico

será feito em inspeção de saú
de realizada na guarnição ou,
se necessário, na Sede da Re
gião Militar onde servir o 'can

didato, em data a ser fixada
pelo Comandante da Região'
Militar.
Art. 9° - As provas físicas,

são as constantes do quadro
abaixo:

1 - Corrida de 100 m··- 17"

I.

- individual com partida livre" Novidades todas 88

, 11 - Corrida de 100 m. trans-I
semanas

NOTA: _. Dará ingresso aos .sócios do Instituto Bras il portando saco de 30 quilos-
EE. DU., fi mens .. !idi>de de abrrl 35" - Saco; III - Corrida de

-

..---.....--,----........

3 vs. alt - 2 1.000 m. - 6" � Coletiva. IV
- Salto em altura - 1,10" -

I
São permitidas três tentativas.
V) - Salto em distancia-
3,00 m. -São permitidas três

.
'tentativas. - Marca-se o pon-
I to onde é tomada o impulso;

I! VI) - Lançamento de grana-
I da - 2,50 m. - Corda lisa,
I partida em 25 m. - granada-

!, l íneste de 650 'l5r. posição de pé
(3 lançamentos) - 7° - Cabo

A M Ih d P .� , L d � 2,50 m. - Corda lisa, parti':'[U er e arts e on res da com pé, podendo utilizar as

II pernas.
PARIS, (H. P.) - A mulher moderna. de Paris e de Londres sabe I Art- 20 - Terminado o jul- I

,despe�, adquirir _.(>; .COU1st;rVar a sua F�n�·imilid�<Le, Juventude.. Saúde, f gamento, seguir-se-á, nas pró-!
.Atro.�o e Beleza, ltiio desejsdas e necessamas em todos os períodos de' prías Regiões Militares a elas-
sua vida. A sua arma é o famoso tratamento Okasa, à base de Hormô-[ .. _ .'
JIJIi!os frescos e vivos, extratos das tglânl(f<uUas endócrinas e de Vitaminas \ sírícação dos candidatos apro-
.essencíaís, - Fonte de VIi1.aílidade. Okasa é conhecido em 1000 o mun_lvados, segundo a ordem des- o mELHOR DOS mELHORES
do, � fahri;cad? .pelos r-eputados �ató.rios Hor.Íno Pharrna de Lon-] crecente dos graus obtidos, in- O"".,'''O"'".u:;�::,;o:·,::: 00''''00''0' o, ••dres e Paris, e ll�po�aJdO agora diretaanente :de L<mdr.es. ,0. tratamelJll:.91 dependente de graduação. I ,-",. ..."O"'" "0'.'00··'0->0-. -

O,k'�sa e un:a. �l��o.. de escolha, ulsra ,I13Ic:iOiIlal e oientífioa, .sua efi- \
. Art. 21 _ Suprimido. .

I _. _<

CaJ01a terapêutica e clinicamente comprovada <e oferece o maDIDO de I 2'" . 'o I B R I T Osucesso, em todos os casos ligados a OOf.ilciência do sistema glanduler, A

Art. 2 .- E suprímído o § 1
.

-do aparelho germinativo.' e do teôr vitamínáoo, com FTigidez, ,insufi- deste artlgo.
.

.

< ciênoia 0VIariarn.a, OOo<r.ras anormais. lPertur�ões da. icIIade edtica (me- Art. 25 - a) - duracão 20 ,. .

nopauoo), ooesiJdad(1 ou magreza excessivas, :fJ1aoildez da pele ·e rugoSi-I' semanas exclusive exames'" i O alfaiate mdlcado
�� d� cútis, <Il!eda I()U fruta de turgêncÍ!a dos seios, etc., tôdas essasde-.'

•

I Tiradentes, 1
,

. :tiiOlelIllCl.as de orJ.g�. g,l:aIDldud.ar na �r. Ok:'lsa enCOllil:r:a-� �as boas I Camll1ln Gravatas Pijames' ,

REVISTA.D�as e F.3.'mJlac:tas. - Lnfqw.açocs e pecl1d!os ao D15'liribui'dor

ge-j
.

' . LEIAM A '

ml: Produros Ar�a, Av. Rio Branco, 109 - Rio de JaaIciro. Ex.,perimen- ,Mela8dn melhore., pelos me.,'te Okasa.e.se oQnveIloe:rá! Peça a fórmula drágeas "OUX'O" só em emba- nore. preço••6 na CASA MIS,' O VAIE DO ITAJAIlagem ongl'IlaJ de Londres. , CILANEA -Ruoe }.II�f· '" fi

Avisa ars seus clientes a midonco
escritório para a rua João Pinto n>

;1;lnto'à Redccõo do «O Estado».

FUNDADA EM 1765

DOMINGO DE, RAMOS

irmandade do Senllor Jesõs dos Passos
e Hospital -de Caridade

'REPRESE
FÁBRICA DE RAQUÉTES

TANTE
DE TÊNIS, .

procura

1'epresentante ligado nos' meios ·esportivos.

Corta com informações p:lT'a PERNAMBUCO &

HARDY LTDA. RUA DA QUITANDA.20

,

No Bar e
-

nao

)0. ANDAR SALA ',108.

RIO DE JANEIRO.

De ordem do sr. Irmã� Provedor, convido os Irmãos e

�Irmã:! para assistirem a cerimônia d a Benção dos IRamos e a

;:Santa Missa 9 realizar-se no domingo, 14 do corrente, às 8
horas, na Cilpela do Menino Deus.

Conaistôr io, 11 de abri'! de 1946.
LUIZ S/' B. DA TRINDAD�. Secretário.

CONTA CORRENTE POPU�AR
JurO·8 5Ii2 a. 3. - Limite Cr$ 30.000,00

Movim-entaçilo com cheques

Banco do Di,strito Federal S. 4.
CAPTTAL: rR$ 60.i)OO,OOO,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florióftópolh,

CONVITE
A Sociedade de Cultura Musical, cor-tcnc'e com a cola

IDoraçã'l dos sol is.tas LIDIA ALIMONDA t" CARLETON
-. �PRAGUE SMITH, tem n prs zer de convid�r os a-nhores

,

osócios do Instituto Brasil EE. UU., para as--iat ir ern ao 8'. con

.eêrto da «Orquestra Sinfônica». terça-f'e.ira, di a 16 do corrente,

.às- 20,30 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho
MANOEL MIRANDA D ..; CRUZ JOR. - Secretário.

J QU�R VESTIR-SE (OM CONFORTO E ELHiAN(lA ?
PROCURE A

alfaiataria'Pereira & Mello
Rua Felippe Schrnidt 22 - Sobrado

"

ne Lar «KNOT»'
deve faltar

ESCRITóRIO JURíDICO COQBCIAL
• Aounto.: Jurí,*,=t -:�erci_aiS\ ��,RUJ'ois e. Inform(1tiv�s
Bll.dereço Te1.· BRANCO - LAJES � Santa Catariua

Consulte nono Organização ontes de ce decidir pela com

_ '?ra ou venda de irnoveia. pinhai� c u qualquer•

ernpreIIQ !\8Itte e.t.ado
Diretor: •• DR. EL1SIARIO DE CAMARGO BRANCp

ADVOGADv
.

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

l

I Visite, sem campromissN

,LIVRARIA B8S1
Rua Deodoro. 33

Florianôpclis
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil'
ou no estrangeiro.

o E$T.ADO ell'lcon,··
Ira-se à venda na

banca de jornais
II:Beck»,I

1---------,...;

Ip .

equenos
III,

anunclos

l\lotor a óleo
,

CfU
Vf.NDE"SE um marca "Cli

max" - rr.il roteções v+ força
de 6 a 8 cavalos. possuindo 'co
te de óleo.
o motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra -delegado Instituto
dos .Mar itimos. Tr'Jtàr com Sid
nei Nocetí à rua João Pioto,
34. 1'e!efone 1134...

• • •

Cempra-se
Mobília de sala, grupo este :

f .do, em bom estado.
Durg rr-ae à caix e Postal 106·

" Nesta
• 'li' •

VENTILADORES
(

Vendem-se dois ventiladoru eleo
tricos, grandes, poro cima de me

IQ ou parede, I18ndo um oscila.nte,
propriOtl para esorit6rio, barbea
rios, cafes, etc, Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

, * * *

TERRENO
Vende.se um' terrerw com madeira de lei,

grande mata e cachoeira, situado no distrito de
Paulo Lopes, nUlIloicípío de Palhoça, contendo
oitocentos e einqüenta metros de frente, que
f;u com o TraTeSSáo de Bom Retiro, com doi.>
mil oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra·
lar com NilO Chaves à rua José Jaques 11. 'i.
telefone M 76<1 - Fpo!j.s.

o Sahão

"VIR<iEM ESPE(IALIDA'DE"
WE�rZEL INDU�1�'n'l AL ....JOINVrLl.i�elA. (Marco r�gI81.

TORNA 1\ nOr)P\ 'lR.�\JQUI��T\If\

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o eSTADO-Sábado. '3 �. 'Pbril a. 1946

Hoje" no estádio da F- C. D-, às 15,30 horas,
aberto 'o Torneio Relôrnpoqo cítodíno, com a serí-

saéional peleja entre Caravana do Ar'
e 'Figueirense

o SANTO De T)IA
13 DE ABRIL

Santo Ermeneçiuio, Mártir
Em 571, viu-se' Leovígíldo,

rei dos Visigodos, cujo reino

compreendia uma parte do sul
da França e quase toda a Es

panha, senhor uníco de tôdas
estas terras. Veiu-lhe a idéia
de tornar hereditária em sua;

casa a corôa real. Para este
fim nomeou co-regentes a

seus dois filhos recebendo am

bos 'o titulo de rei, e cabendo
ao mais velho, Ermenegildo, a

, "I' êle ,e seu irmão Recaredo so-

,sera I brinhos dos santos Leandro e.

AndalU2Jia : Alpesar de serem

Isidoro, professaram a heresia
do arianismo que era defendi
do fanaticamente por seu pai.
Quando Ermenegíldo casou. .

com Ingunda, filha do rei Se

greberto, esta conseguiu con

verter .o marido á fé católica.
- i

. " " ,
. Leovigildo ficou furioso a tal

O mundo esportivo da capí- ------REGATA "COPA DAS AMÉRICAS" m�IOr az do fu�e,b�l brasi-
ponto que, primeiro privou a

tal, terá ensejo de assistir, ho-I 11en'0 nas�eu ��10'Distrito .

Fede-
Ermenegíldo da dignidadeje, ao sensacional e esperado A. S. Cúneo para "O ESTADO" ral, no �l� 19 de tevereíro de
Real; depois prendeu-o e man-

"m�1Jch"-inaugu�al do Torneio

'I'
Terá lagar, no próximo domingo, no percurso oficial do ,19�1. IlllClOU-S�_ no �t�bol em dou-o para o castelo de Seví-

R:elà�ipago da cidade, que se- Iate Clube, a repetição da regata "Copa das Américas" cuja 1924, pelo Jullao César F. C., la Iancando-o num imundo
ra disputado entre os catego-: anulação foi motivada por não ter sido a mesma concluída no de Bangú, com apena:' 14 an�s cal'aboUço. Na festa de Páscoa
:-izados �onjl:lltos do' futebol

'I domingo anterior, dentro do prazo regulamentar. de idade. Atuou, depois, de 19",,5
de 586 um bispo ariano veíu,Ilhéu: Flguelrens� e Carava- Instituída em 1943 pelos oficiais norte-arnerícanos que aqui a 1�26, 'no �sperança F. ?, da por ordem do pai, trazer a 8.

na do Ar, que tera por lacaIo desempenhavam as funcões de Observadores Navaes foi ven- extm�a Liga Metrop?htana. Comunhão a Ermenegildo.excelente tapete-verde da rua cída em 1943 pelo Cte. Mário Ndcettt; em 1944 pelo cte. Wal- Sel� �ngresso no Bangu. A. C.
Mas este recusou de aceitar o

Bocaíuva, com início ás 15,30 Ler Wanderley e em 1945 pelo Cte. Orlando Coelho. VerlfIC�,)U-se em ,1927, cujas co-
sacramento das mãos de um.

horas.
,. ,_ , ;. . Conquistará a taça definitivamente o comandante que ob- res �eIen�eu ate 1931. No ano

herege. Ouvindo isto Leovigíl-O prélío sera, nao ?a dUV1- tiver três vitórias consecuticas ou cinco alternadas. I seguinte Jogou pe.lo Vasc� da
do mandou no auge da ira e

das, ardo::osaIT).ente psputado, I ' Participarão dessa prova os Ctes. João Ed. Moritz, Arnal- \ ?�ma, de on,de saiu p�ra ínte- do' ódio, de�apitar seu próprio
0, que muito agradara aos nos- 'do Mesquita Armando Sabino Abelardo Ferrari Walter Wan-' 01 ar o quadro do Nacíonal, de

filho illf;:).n este sanzue do már-
t

.

t d t ! ' , ,
1'\ r t idé 19n4 N 1. �ú"",:; '"

so� en USlaS as 'o espor e, .derley, Osmar Nunes e Arnaldo Suarez Cúneo.
.

,�HOl1.evI eu, em Li. o ano
tir não foi derramado em vão,

P?lS ambos os q�adros deg�a- ., ! seguinte voltou ao Vasco da
Seu irmão Recaredo se tornou.'.

díantes possuem em seus seios '.' '.' I Gama e defendeu tambem o
t' l' êle todo o reino,. .'.

ddI' B J" d A t' ca o ICO e com e
exrmios ma.?e]a. ores a pe 0- Aproveitando o ensejo, a Diretoria do Iate Clube, oferece-loca. U11l0rs, a rgen ma.

da Espanha.ta, que �stao dispostos a ��- 'I rá a seu valoroso comandante, sr. Armando Sabíno, campeão I En9t2'ou �ara o F'lamengo eu:
�regar tôdas as, suas. possibí- i estadual de ve� d�.1946, 'Um a.lmôço de despedida, em virtude 19<J�, ai pern:anecer:d� at�Iídades para. a, conquista do

Ide
sua transferência desta capital, ofertando ao homenageado )1940. Em.l,9.44 tIanSf�rlU se pa

tr-iunfo. uma lembranca. 1'30 o Coríntians Paulista, onde fi ',. O dn l'�t'ldo
.

* -,;, *

,.

' Com o arastamento de Armando Sabino das lides despor- até�ho�e perman_ec�. Essa trans- UoV'�rn H trh '1.1
,falzc� e. Pr��opu.� ,1 tívas, perde o Iate Clube e a vela catarínense um dos seus mais fer�ncIa conS:tItUl� um dos

o INT��'.:;����l� *E�;"�:� 1��SOJ..VF;.
'9s fans do ,glOrIOSO d� ardorosos ?efensores, lacuna 9ue não será fá:cil preenc�er'll11aIS �l110ros�� c�"os do !ute: N011u:w':

4� , esperam novaa:nente d�ll ,i Ao destemido e completo velejador Cte. Armando Saoino, bOl"r:��lOnal. :,ummgo_ saor?,u De acordo com" ar t. 15, item IV, do de-

Cla.:-'em·se com as Jogadas in- queremos deixar consignado nestas linhas o pezar pelo seu I se \' all.as. v��e;:, campeao cario- ereto-lei e, 572. ele:!S de outubro de

tel1g.en�es e be:rn, I�oorde?adas afastamento do meio náutico floríanopolítano, fazendo votos, I ca e brasileiro. urna vez argen- I.u��4�{)mes de Carvalho para exercer, in
de Calíco e PrOCOplO; dois

.

.dDS
para que' dentro de pouco tempo possa a vela brasileira con-

,.:1no e l..Uugua.lO. .
tcr inamentc. ° cargo pro\';só,.;o da classe E'

maiores "ases" do pebollsmo tal' com �ua eficiente e leal colaboracão.
-

I, - Que eI? JaneIro. de ,�943 o da carreira de Auxiliar' de Laboratór;o, da

barriga-verd.e, que r�aJparece.-I· '. ' I Cant.o do RlO, de NlterOl" .ex- Quadro' t:nico do Estado, criado pelo dccreto-
-

d 'r.t O to S 1 A d N S :t C t lei TI. L)6, de 5 de ahril do C01"rente ano.
rão hoje no esquadrao o- I"l-' S preços peona ,u - n1!encano ,e.r a- curSlOllOU a an a a anna,

Dnrelo de 10 de abril de 1946gU:�irens� nas posicões de' Os ingr,essos 'para esse en- tação. I onde relizou 7 partid.as, saindo o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
"inside-ri�t" e "center-half", eontro serão vendidos aos pre- - São os seguintes os paí-' Yen;:;.>"\.ior�em todas elas. Nome",':

reStpectiv�ente. I, ço:s de: Ar.qu1banca.das, C.r$.".. ses que 'cone.orrerão ao cer!a-l _

De acõrdo com o art. IS, item IV, do de-

� - ,

C ODEO!ll..1 t·lei n, Si2. de 28 de outubro de
Os dois grandes' militantes 4,00; GeraIs, Cr'IP.3,00; mIllta- m� �ulamencano �e nataçao11 Ines '

r'llll ��:::
do nosso selecionado nas c?spu- res fardados e 'cnanças, C::$ .. a lllICml"-;Se, no .

dia 21,
.

em
CINE ODEON _ Fones: 1587 Emma Anlmon �Ieinig para exercer, interi-

tas deis ,certames n3iC.onals, es- 1,00;. senhoras e senhontas, no�so pals: Br.asll, Arge�tma, __:_ 16(\2
namente. o cargo da classe C da carreira de

,

b d aí t eh 1 U E d
- v Atenden!•. do Quadro único do Estado, vago·tiverarrn, :como \e sa 1, 0,. as- gra IS. 1,€; rugual, qua ar e, HOJE ,ás 4 _ 7 11" horas em virtude da exoneração de Dulce l\bchad'o;

tados das eanchas catarmen-:
::< * * Peru,

, ,,' \ Programa excepCional para. ter exercício no Centro de Saúde de

.seS pelo espaço de um ano, VÁRIAS NOTÍCI.AlS - Informa-nos ° SI. Agapl�' 1) _ Urr...a tempe,stade de Blumenau.

motivados nnr fortes contu-1 - Procedente de Montevi- to Veloso, técnico do Bocaiu- " """I
Decretos de 12 de ab,·if de 1946

�- llSv'C> O Ji':TERVENTOR FEDERAL RESOLVE
sões sofridas no encontro C?� déo, re?,ressou, .

quarta-feira, va, ,que ° �� conjunto �fren- DORMINHOCA DA FUZARCA Desig.w".:
() Caravana do Ar, por ocaSlao ao Br� pelo "Ch:pr>er" da Pan tara o.Atlebco, �ha, co� com o inspetor escolar José Figueiró de Siquei-

do _"inititun" de 45., II Amer�iCah W<?rl? Airway.s, a de- a. seguInte const.lbUlÇao: 811,.
Juddy C'ano"Ta _ Tom Brown

ra. para exe"cer a função de Inspetor de Gm.-
,

* * * 1 b il IV Cam B b to D tI P
'.

pos Escolares e Cm'sos Complementares, com.

I egaçao
' ras eIra ao .

- VlO, ar a, mar 1; er1'o- Riso e música' sede na cidade de Tubarão, enquanto o titul ....- ,

Macedo reapare�er� hoje p�onato �ul-Am.er�cano de Ci- ni, Luiz II e N��em (ou. An- 2) _ O PRECIPíCIO DA i
efetivo, professor Adriano 1.[osimann: estiver

,
O ma;gníf:ico "msl�e-left",

I
cllsmo, dIsputado no Velodro� duras); Carreuao, Bodmho, MORTE ,_. I

exercendo o cargo de PrefeIto MUnlClpaL d",

Ma.cedo, este soberbo atacante mo Munidpal do Parque Jose Odílio, Medinho e Lauro. Do' R ecl Beom. .

d
Tubarão,

I'
I n e alTy - o reI o De acôrdo oom o art, 84, do decreto· e. n.

que no torneio-início do ano i BatHe y OI1dQllley, daqu� a ca- - O Botafogo, do Rio, p1'e- sôco. • 572, de 28 de outubro de 1941:

!passado assombrou a assis-I pital, onde se ,sagraram ven- liou quarta-feira em São 8al-
,3) _ Os 4 primeiros episó- Amo Waldemar Johanlles Hübbe, ocupante

tência, com seu e:x:plêndido pa-, cedores, os c:ilclistas !Uruguaios. vador, com o Bota;fogo da ca- do cargo da classe H da carreira de Profes

....:Ira-o de J·ôrro, e que esteve afas-I - No dia 21 do corrente, se- pital ,baiana. O clube carioca
dios (9 partes), do melhor de

sor Normalista, do Quadro único do Estado,
lU b

I todos os seriados:
.

para exercer a função gratificada de Inspe-
tado de Florianópolis, por rá inidado o Campeü_:J.ato 8ul- conseguiu vencer, pelo escore

OS PERIGOS DE NYOKA tor Escolar da 14' Circunscrição, com sed,..

motivo de ter-se transferido Ame1'ieano de Nataçao, certa- de 5 x 1, golos de Heleno (4), .com
na cidade de Orleães.

Para, o Rio, a serviço da Aero-I" m.e que reunirá os maiores na- e Franquito, para o vencedor, Godolfim Nunes de Sousa, ocupante :lo car-

Kay Aldridge go da classe F da carreíra de Professor N<>r-

náut1ca, estará hoje novamen- dadores do Continente. e Dino, para o vencido. Lutas! Duelos! Aventuras! malista, do Q'uadro Único do Estado, para.

te em ação no jôgo com o Fi- - A piscina do Guanabara, - Em São Paulo, no mages- P . 2 40 1 00 I exercér a função gratificada de Diretor do<

gueirense, en,'vergando a ca- onde se efetuará o CampeOl�- toso Estádio Municipal do Pa- reços. -:- ,
-

, .

, Grupo Escolar "Professor Manoel Cruz" (3"

d B A, t 8 I Aro' d N t· mb" FI'
Censura: - Imp. 10 anps. categoria, de São Joaquim).m:lS'e:ta do Cl,ube a' ase e- o u. - ' encano. e a açao, cae u, Jogaram umlnense I dHermelínda Bianchini, ocupante o carg').

rea. '

'.

..' es'tá sendo remodelada. Quer e Corintians. O tricolor ,cal-io- IUPEnlAL I da classe F da carreira de Professor Norma-

Todos' esperam.que Macedo a C. B. D., oferecer um melhor ea venceu o "Caanpeão do Cen- 1"'. K
_ 'lista, do Quadro único do Estado, para exe1'-

faca a 'sua "reentrée" auspi- conforto ao público. tenário", pela .contagem de CINE IMPERIAL _ Fones: ceI' a função gratificada de Diretor do<
.;. Grupo Escolar "Lebon Régis", (3& categoria,

ciosamente. '. .

,.

- .A.n1anhã, o América, do 2 x 0, tentos. de Toinha e Or- 1587 - 1602
de Campo Alegre).

Nele e noS seus companhei- Rio, fará sua estréia nos gra- lando. HOJE ás 7 :Ih horas :Maria Sulamita Dutra, ocupante do cargO'

TOS OS "fans" do caravana do maldos ,gaúClhos. O 'Cruzeiro, _ Em Recife ° Flamengo, última "'eXibição da classe F da carreira de Professor Normalis-

Ar', d<Plnt\.c:itam tôda a confian- será o primtüro adversáI.·io do do Rio, enfren,tou e venceu o CONCÊRTO MACABRO ta, do Q�adro único do �stado, para exercer

'-.1"'..........
,a função. gratificada de D1retor do Grupo Es�

ça. clube carioca. Quarta-feIra o N.áutico, lo.cal, ,pelo escore de ,COlll colar "Corrêa Pinto", (4& categoria, vila de-

COTf;UJ jogará o vice-campeão Arrriérka jogará ,contra o Grê- 4 x 0, golos consignados por Lai:rd Gregar - Linda Darnell'l Painel, município de Lajes).
.

Para o J'ôgo ,de hOJ'e com mio Portoalpurense. Jací (2), Zizinho e Tião. Georp'e Sanders - Glenn A diretora e auxiliar de inspeç�o. Osvaldl-
""b l:>

I
na Cabt-al Gomes para ter exerCiClO no De-

OS alYi-negros, O qua:dro do - Em face da excursão do - Acaba de renovar sua Langan partamento de Eâ�caçãO.
Caravana do Ar, será prova- Am<érica a Pôrto Alegre, viu- inscrição pelo Avaí, ° inteli- Preços: - Çr$ 4,00 - 3,00. Rem<>ve1':

velmente O seguinte: Ari, Fa- se na contmgência de trans- gepte zagueiro Tavinho, ,'qufl Censura:'-;- .Jmip. 14 anos. De açõrdo com o art. 14, alínea a, do ele-

!rias, Zulú e Moraci; Gato Ha- ferir seu compromisso com o mais uma vez formará cam PRóXIMd CARTAZ creto-Iei n. 1.196, de 23 de novembro de-

roIdo, e Verzola; Lebetinha, Canto do Rio em disputa �o .Adolfo e Fatéco, a poderosa za-
,

A M A N H Ã p�i.:4:Piva Júnior, ocupante do cargo d ....

Sanforct, Leônroas, Macedo e Torneio Munidpal para o dia ga do grêmio do sr. Arnaldo ODEON-IMPERIAL classe F da carreira de Proies� Normalista,

Hazan. 25 do corrente. Dutra. RENúNCIA DE AMOR do Quadro único do 'Estado, que e"p.�ce a.,

O "team" do Figueirense se-
'

_ Já chegaram ao Rio, as oi' oi; 'I' CO'In funç.ão gratificada de Diretor, da dtreçao do

Grupo Escolar "Prooessor Germano Timm"t
rá escalado minutos antes do delegações argentina e ,chilena E' BOM SABER. . . I Libertad La:rnarque - .AUguS- de Joillvile, para a do "Jerônimo Coelho" ..

inído do jôgo. que, tomallão :parte no Cam- I Que' Domingo da Guia, o tin Yru$ta u" ]."';,"'"
'I.t

f ..

Direção de PEDRO PAUL€) MACHADa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTaOO-Sébado. '3 de AbrU de '9.6 7

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ot·topedla cttníca e ct
eurgta do torax. Partos e doenças

de senhoras .

OONSUI,TóRIO: R. João Pinto 7
Dláriamcnte das 15 às 17 horas.
RESID:ltNCIA: AID1irante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAYAS LACERDA
Clinka médico,cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habtlttação d(\ Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Scnmã
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSIDêNCIA - Conselheiro Ma·
, , fra, 77.
TElLEFONmS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado �e!a Faculda?e r.:a·

cional pê i\fedlcl�a. da Uníversíôa
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno d" santa
Casa de Misericçírdja, e HospItal
Psiq'llátriço do Rio na Capital I<e-

deral
Cl,tNICA l\ft�DICA ,.._ DOENÇAS

lIo'ERVOSAS
.

- Consult6írio: Edifício Amélla
NETO

- Rua Felipe Schmídt. Consultasr
Das 15 ãs 18 horas -

Resfdência: Rua Álvaro de Carva
lho na 18 - Florjanópólis.

DR. ROLDÃO CONSONI
cmUM!.'\. . GERAL _ ALTA CI.
�URGIA - �(oLÉSTJAS DE s.·
"" NHORAS � PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medi·
etnna da Universidade de Sâo

Paulo, onde {Q·i assistente .1!.91' vã
rios anos do Serviço Cirrn1�lco do

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia' do estômago e vias bl·
Dares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, r+ns, prõstata, Mx!ga,

6tero,'Tovãrios e trompas'. Vartco
ceie, hrdrocete, varizes e herna

.'. CONSUl/Í'.A.S:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schm1dt, 2l (altos da Casa Pa

ratsos. 'I'el. 1.598.
RESID1i:N()IA: Rua Esteves J'11·

nior. 179; Te!. M 764
-_----

'DR. POLYDORO S. THIAGO
'Médico do Hospital de Caridade if'

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA �H:n:J:.cA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial

mente do coração.
E'LECrROCARDTOCR:A.l: 1.1

Doenças do sangue e dos i.ervos.

Doenças' de senhoras - partos.
'Consultas diàríarnerrte das i.3 às ;3

horas,
.Atende chamado" a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CO'NSULTóRIO: Rua Vitor Meire

Les. IS. Fone 702
'RESIDf!:NCIA: Avenida Trompowski •.

62. Fone 766
,

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

(opy"ghl da

TheUAtE rOIJ UfANO? ",�

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abilidad«'!!I
Receta
Ativo

"

SiI;JÍstros pagos nos últimos l\)' anos
Responsabi lidades

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

�Tiagerls
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ES�rADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOIHVILE:
'sAIDA DE JOIHVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

2 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

Tiêatar p"'s�oolmente com:

Rio do Sul - Santa Catarina.

OPORTUNIDADE r: VENDE-SE
Neg6cio de ,PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia. de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00.' _
PAPELARIA MELIM

.

PORQUE.PRECISAM ELAS
DE DOIS REGULADORES?
Porque precisam as .mulhe

res de dois reguladores? A
razão é simples: .

para duas
'enfermidades díterentes: dois
remédios diferentes. E os ma
les da mulher são de duas es

pécies bem distintas: os males
que origínam as regras abun
dantes e os males que causam
a falta de regras e regras di
minuidas. Combatam as mu

lheres os males que tanto as
fazem sofrer, roubando a sua
saúde e a sua alegria. Mas não
se esqueçam do conselho da
ciência e da razão: Para ma
les difer,entes: remédios dife
rentes.
Regras abutldanbes e suas

consequências: dores verti
gens, insônia, nervosismo, fas
tío, etc: Regulador Xavier n.
1.
Falta de regras, regras di

.

mihuidas e suas consequên
I cias: dores em g,eral, cólicas
uterinas, insuficiência ovaria
na, etc:. Roegulador Xavier n.
2.

CONTRA O HÁBITO DE FUMAR

I O U80 do fumo, além de inútil,
é sempre prejudicial. O abUlia. en

tão, conduz ao tabagismo e em

pouco tempo o i"ndivídue é escravo
do vícic.
Evite um hábito pernicioso, re

agindo ao desejo de fumar. SNES

o PRECEITO DO

,
.

AUTOMOBILISTAS
Ajenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

. (j, . "o OFICINA! ENALDA.

eCi"o_Rad iO�\eC,�� Praça da B�-;d-;;a� I
1, n_e_._3__7 _________l

coMP��:��
..

DA B�"�' "-IfFadada e. 117. - Sé•• : I A IA
iNCENDIOS E TBANSPIl)RTliJS

Cifras do ,BaÍanço de 1944:

I

IJ,98.687.816.30
« 76. 736.40� 306,20

1
de Carvalho, Dr. Francisco �
Joaquim Barreto d� Araujo �

(
�

Diretores:
Dr. Pamphilo d.'Utr� Freire
de Sã, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

DR. ARMANDO VALÉRIO 1 que os selvagens da
DE ASSIS ilha: de Bornéo, quando rece-

Dos ServiçoS de Clínica Infantil da bem sapatos de presente, nun-]
Assistência Municipal e de és ma os deCaridade I ca OS usam nos p ,'s -

CLtNICA M��tT�� CRIANÇAS penduram no pescoço corno
CONSUVróRI.O: Rua Nones Ma- ornamento,
cb����tlTta�E��'!Ci� �� �rah��S:so). 2 - que, na Antiguidade,
RESlDf':KCIA: 13ua lVlar�hal GUI· somente os reis e os generaislherme, D Fone 783 I

•
. .

I em campanha podiam escolher
DR. MADEIRA NEVES os seus- mensageiros entre o.S

Médico especialista em DOENÇAS,' campeões do corrida para le-DOS OLHOS '-" .

Curso dEO .Aperfelçoamento e }_on.! var suas ordens' e comunicaga Práttca no RIO de .Ianeíro

I' -ÇO�SUI,TAS - Pela, amanná: çoes.
�1����al��2:�tga:o;O��%aâ�s�2d�S'1� I 3 _:_ que os antigos egípcios I
ás 16 J:t0ras. - CONSUI,TóRIO:: honravam-se de que um filho 1. .. _
Rua João Pinto n. 7, sobrado -'

.

Fone: 1.4?1 - Re�idência: Rua; .oU urn parente houvesse sido
PreSidente Coutmbo, 58 ! imolado aos crocodilos; consí-
.' .

I derando altíssíma distinção ês-
D�: MARIO WEND�USE�: se sacrírícío de que muito seMédICO do Centro de Saude e DI- ,

reter. ti.0 Hospital' "Nerêu Ramos"! orgulhavam, I .CLINICA MÉDIOA de adultos e I 4 que na véspera do na-]cr-ianças , . \
-

,

CONSULTóRIO: R: Traj�no,-, 14 'talos camponeses da Norue-(altos da Confeitaria 'Chi' ! '

. quinho"). . i ga costumam colocar no.s te-.
<CO,\lSULTAS: das 4 às 6 noras

i

;
, d

I
RESlDft:<CIA: R. Felipe Schmidt, lhados de suas casas gran e/

38 - Fone: manual 8.!..:___ " quantidade
de espigas de t�i- t

. go, afim de que, naquele dia, IDR.. BlASE FARACO
. os pássaros tenham alimenta-

Mé�l�j�isdoch�:�tr�O d;e��3e de

I ção abundante.

!DORNCAS DA PELE - SíFILIS 5 _ que as aves marinhas
:_-_

- AFECÇõES URO·GENITAIS .

.

.

'

DE AMBOS OS SEXOS - RAtOs no mar alto quando se encon- tlOVOS A I t- dINFRA . VE�"'WL1f��� E ULTRA-/ tram muito longe de terra on- S mo es las asCONóSULTf\S: das 3 às 6 hs. - R.l de possam encontrar água po_ e
Felipe Schrnrdt, 46 i

• �

US DOS hRES.: R JoinviJe. 4"7 - Fone 1648 I! tável, revoluteíam em torno A sen oras.' das nuvens tempestuosas e, CompraDR. NEWr.ON D'AVILA produzindo com o bico um rui- e Vellde
Operações � Vias Urinárias - do análogo ao que produzem Idioma.Doenças dos in testírros, réto e

tanus - Hemorr-oídas. 'I'ratamen- OS patos nos. .eharcos, bebem por U·
to .da colite arnebíana. t d h

.

1 guls, .s-Fisioterapia _ Infra vermelho as go as· e c uva que se so -

ponhol.Consulta: ,vitor Mf!ireles, 28.' tam dan,u:elas nuvens. iroacíl.,Atende diariamente as 11,30 ns,' -r
r •

e. à t��, d� 16 hs, em diante G -- que o pros de maIS sol, inola..1iesld: ���l rt6�os, 66.
na Europa,' é a Espanha, que etc.

desfruta hum ano, um total, Romance, Poesia. Religião, A-
em média, de 3.000 horas de viação, Motemática, Física,

t Químico, Geologia, Minara-de sol claro e resplandeceu e, logia. Engenharia civil. mili-
seguindo-se a Itália, com um tal' • naval. Carpintaria, De-
total Ide 2.300, 'a França com senho, Sone4mento, Mete.lur-
um de 2.200, a Alemanha, com.'.

J
gia. Eletricidade, Rádio. Má,

1 t quina. Motores. Hictráuli-ca.
um. de 1.700·e a Ing a erra, Alvenaria, Agricultura. Vete-

Gr."d. TÔfôtco 1 que goza anualmente de ape- dn<Íl'ia, Contabilidade
.. nas 1.400 horas de sol. Dicionários, etc .•

r:

Correio LageaDO

DIA

IVenda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Fabl'icante e distriouidol'es das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados! brins
bons e baratos1 algodões, moríns e aviamentos
para alfai�tes. que recebe diretamente doa

Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fàz8rem uma

Florian6poli•• - ,FILIAIS em 81umenau fi· Lajes,
'

I
Imelhoro§ Eábricos. A Casa "A CAPITAL" chama o atenção do.

viaita ante. de efetuarem suo. compro •• MATRIZ em

LEIAM A REVISTÁ
O VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lá desplante, cinismo e mentira reles em negar a, verdade material dêste fato: - O nder Nerêll�
Ramos foi o primeiro, na tribuna, 8 impuunar as alegações de Luiz Carlos Prestes, que envol-,
viam até insinuações às crenças politieas do major-brigadeiro Eduardo, Gomes. O grunde eatarí
oense foi, alias, aplaudido pela bancada udenista n'\-a Constituinte. O Diário vai errando nos seus,

botes dt adversário indigno, cuia ética envergonha o jornalismo eataríaesse,

'Tudo que se pede a Buenos Aires é que
hunre seus compromissos

\ Washington, 12 (De Carroll Ken-l menta da Conferência do Rio de \ Esses acontecimentos estavam:
-----�------'--- -'----------,------- worthy, correspondente da Uníted Janeiro, era .imperiosa. O regíme l ern fusão coI1I uma "opera cómica".

Florlan6polb, 13 tJe Abril ,i,te 1946, Press) - o sr. George Messersmith, militar de Buenos Aires não havia

I
que já se tornava comum na ,\11'-

,---- nomeado embaixador norte-amcri- cumpri/do as 'obrigações assumidas gentina. Essa' "opera cornica" deve,.
cano {l1a Argentina, chegou a esta em Ch.apultepcc, Longe de dar pro- Jl'O entanto, ser extirpada. J �r

N ale
'

f I
di • II capital para conferenciar com Tru- I'"S de, contribulr pana a segurança exemplo, a' retirada do delegado'

OVI OV sente�sa e 119 man, Byrnes e Braden justamemte do He�ljsfério" ele eslava causando al'\geI1ltin� das "e�eql1ias" da Liga
� ... !li quando .urn porta-voz do Departa- scnsaçoes de insegurança nas ex- das Nações em Genebra, porque'

WASHINGTON, 12 (Untted) ..L.. Ao correspondente da menta de Estado frisava que os Es- tensas fronteiras da Argentina. A o mesmo não foi designado vice�
lados Unidos não se afastaram de Bolívia e o Paraguai debatiam-se em presidente Ido "funeral", faz parteUnited Press que 'lhe transmitiu a notícia de sua nomeação sua politica exposta anter-iormente consequência de sua dependêuoia de alguns dos grotescos aconteci-·

para novo embaixador da Russía emWashington, o sr. Novikov em declarações oficiais. econômica da Argend ina : o Uru- mentes do ano 'pass,ado em Buenos
declarou sentir-se feliz com a nova comissão que lhe ,era con- A nomeação de Messersmith foi guai queixava-se da pclítica argen- Aires. Tais -a/eontecimentos ser iam .

fiada pelo seu govêrno. ,t·ap1damen,t.e aprovada" hoje pelo tina, que tinha por finalidade redu- divertidos se não fossem tão gra
Comi té das efllações Exteroires do zi-Io a mesma si luação da Bolívia e ves para 68 vizinhos da Argentina .O sr. Gromyko permanecerá como delegado permanente Senado, em sessão secreta seperan- Par-aguai. O Chile teve também Confiamos em que, com o man--

sovíétíco junto á Organização das Nações Unidas. do-se que a aprovação por parte motivos para receiar, em virtude dato de PeI1CYJ1, recehido do povo.
do Senado apenas será uma ques- das concentrações de 'tropas e, a haverá sentimento de responsahi-:
tão de rotina. 'construção de' quartéis pela Ar- Hdade".
Embora tenha' viajado por via gentina em sua fronteira,

aérea desde a capital do México, ---------------------.--------
Messersanith iniciou imedlatamen-

,I posse OllO sr. MI'lo Prazereste conversações. Esta noite deverá
.conferenciar longamente com o sr.

Braden. Espera-se que o novo em-

baixador ante 'o govêrno argentino Realizou-se, ante-ôntern, na nhar o seu cargo a contento
permaneça aqui vários dias, antes vizinha cidade de Bíguaçú, .a dos filhos daquela comuntJ,de regressar ao México, afim de. '

ta d ãtP
por em dia os assuntos ligados á posse do seu novo Prefeito Mu- con n o com a cooperaç,-
embaixada, depois do que partirá nicipal, sr. Nilo Prazeres, re- de todos O'S munícipes.
para a Argenrtin.a. cem-nomeado pelo . sr In- Com a palavra o sr. Egídio

É quase certo que o sr. Braden terventor Federal. Amorim, dirigiu um especial

A I d - .informará detalhamende ao novo
O

'

f' 1 t d' aaradecímento ao ex-Prefeií o'tt ce pe e 00 a "-a emhaíxador em Buenos Aires todos ato 01 SO ene, con an o ""'b ,U .u,u -

,
C p.ra� 'o os acontecimentos dos últimos dias, com a presença de altas auto- Antônio de Pádua Pereira, em

Londres, 12 (D. P.) O melhantes aos consequentes
ínclusive a declaração feita pelo ridades locais e desta capital. nome dos funcionários da Pre-

I Secretárto de Estado, James Byr- 'I'ransmítíndo O cargo, o sr, fítura e do povo de Bíguaçú.primeiro ministro Attlee de-I ás medidas tomadas pelos paí- nes, sôbre a politica para com a Antônio de Pádua Pereira, ra- O sr. Dagoberto Liberatoclarou na Câmara dos Comuns I ses fornecedores. Estamos in- Argentina e sôbre o Pacto de Defe-
que somente a cooperação I

teressados em fazer o mesmo sa d<J Hemisfério. lou eloquentemente, dirigindo 'Cantísano 0-' novo secretário ..

mundial poderá aliviar a falta quanto aos 01e08 e zorduraa ". O porta-vos do Departamento de unia sa�dação ao novo �refei- nomeado em 'substituição ao'

d trí -escentou: "E
o

_

Estado :i�st'eve.,se de comentar _ato, desejando-lhe uma feliz ad- sr. Egidio Amorim, falou con-o rigo e acresceu ou. s-
.'Ian'a da Bahia r'epercussao .q�e teve a de�l.amçao mínístracão gratulando-se com a nomeação."tamos preparados para racio-c,. de Byrnes, Iimitando-se a dizêr que , """, ...._ .'

,

nar o pão se os países" fornece- Capitallzacio S. A.a 'os Es,tardos U�1i.dlÜs 'não se afasta- O sr, Nilo Prazeres, falando, do sr. Nilo Pr�eres..
dores coniCOrlelarem em fl;tzer o - rallu dessa politica. Acrescentou que agradeceu a presença das au- O novo PrefeIto fOI a..braça-·
lne'''mo,''. Men,cI'on,ando que a' PERDA DE TITULO o Departarm�n�o de Estado ,não ti- tOl'idades e 'prometeu desempe- do por ,todos os presentes." nha COlmentarllÜS a faz'er sobre a

Inglaterra já apertou o racio- ExtrdQvioBu-he8 um título da «Ali- informação procedente de Bue'llos
.. ��,

dI" E onça a a ia Capitalização S.A., A' bl' d N '., knamentú"
.

'ee aro.u: staun.os do velar de C,.$ 6.000.00 (Seis mil
l'res,;Pu lca a em i ov,a 1 Qr se-

t I d gu:ndo a qual Peron e Cooke con-pron os a Ir maIS ange am

a'lcruzeirc.).
de nO, de ordem 62.071 templaan com frieza a reaproxima-pela causa comum". Acres- e nO de .orteio 3.498, emitido pela ção com 'Os Estados Unidos, a me

centou: "Queremos tomar me- Aq�ncio EmilSora do Rio de 10- nos que este pais 'retIre QS acusa

didas de .caráter admin'istrati- n�1J'o: pert.�cente ao n. Ar;.o So- çõ'es ,contidas ,no Li;v;ro Azú!" demfaclO. r"ldente ne.ta cldoda. '

"'d'vo para salvar o trigo e a fa- com o. pagamento. efectuado. até i�e d� �'�i�?,�a�f=:!� ser.P:,�d:� .Jerusalém, 12 (United)
'rinha ,cujos efeitos serão se- Abril de 1946. a qual o declara do ,carg.o de secretári'o de Estad'O Mais 1.00 empreg,ados do de

nulo e voe �l'EIquerer a r••pectíva auxiliar. part.amento de .correios da Pa
se9Funda via

'

Brade,n, pronunciará um discurso lesUna dedararam-se e,m 2:re-lorion6pali., 13 de Abril de 1946. em Fiiliadélfja, sába.do, por Inotiv.o �

Aprovada 'a
da cele.hraçã'o -do "Dia P.a�America- ve, como solidariedade aos 400
no" e, e'lubo.ra se eSiJ)ere que o dis- iempre.gados dos correios de
curso só verse em grande parte sô- Tel Aviv, os quais exigeln au-

DOmea�a'"O bre ,os habItualÍs sentimentos pan- mento de salários e melhores
" a!ll1�rican'Os, existe 'a, P'Ossibilidade condições de trabalho.

'

W/ashill2:ton, 12 (U P)
,do sr. Braden se ocupar da politica

. -:::
.

_

. ,exterior dos Esta,dos Unidos. As comunicações telegráfi-
amar

A ComIssao das Relaçoes do Alguns cÍI"cu10s latino·america- cas ficarão quaEie interrompi
) Senado aprovou a nomeação nos fazem conjeturas sôb�'e se o das entre Haiffa, e Jerusalém.
do sr, William Pawley pára Detp�tamellto, de ,Estado pr�vi,a. a

Os trabalhadores da central ��_
novo embaixador dos Estados l'e��ao argentiu:;t �! ,dredaraçao ser.ia lef',llI',ca tarnb'e'r>:n ,aderI'I'am a'.

.
e fna do Sccretulrl'O ide Estado, 1j.)00S, ''>H '

Umdos no BraSIl. jSlme-se, alguns fUinciemários COllS,i- greve, que .com�eçou ontem.
deraul-ua ,como l1lIna "tenaz" rei-

TOME KHOT �le;:a�(�s��l da�N��e��l�l���:;���:= Quem achou?
çõcs que lhe foi ,dada . .indusivc de A viúva Alcino Moreira de AIque IR mesma oonstitui um ofereci- m.ida, moradora à ruo Frei Ca�

OVOS a vontade
menta condilCional pa'ra o reinicio

necc, 108. pardeu, no ônibu. da,da r,clações J1Iormais.

lV/r' EXPONDO RAZõES Agronômica. uma bôlsa de mão.
LIami 12 (UIII'ted) Um de côr azul. contendo Unta nota de

, '_ '
_

- Em 'll1na ,das prime,kas aprcci,a-mIlhoa de 'Ovos serao expedidos çõe.s edüo.l'iais da ,deola�'3!ção de
200 cruzeiro!!. uma de 50. • outras Rio, 12 (Vraic Aér,ea) _ O

. , manore.. mois uma corrente com "t d Ed
-

S' dVIa aerea para o Brasil du- BYTues, o, jnl"l1ial "WashingtÜin 2 chaveo IDlIlIS 1'0 I a ucaçao e ali e'
,

P t" "d' 'I
•

EXE(UTADO
l'ante o mês de abril, segundo .0$ � /IZ 0/'-1,1' se c legou a lI!ll'a Ped'e, a quem achou. a de'lolu- enviou um aviso ao seu colega.
anunda a COmI')a'nh' A

.

r
c?ln,drusao crr0!lca, Cilll conse<[uen- çôo, gratificando u pelUOQ que o da pasta da Fazenda, apro-I la men- CHI. da Uro'V/a atJtude, de que, a no.s-

Budapest, 12 (U P,) - Um (l�!l� ,�e Aviação, cuja subsi- s:" �oIlli�ica ú�i sepu�t�l(]!a. P�lo c(�.n- �r. vando o parecer do dir,eto::::- do
!pelotão de fuzilamento exe- dIana e a "Ael'ovias Brasil". tI aJ'lO a p/ossa pohbCla fOI reafIr- li'lenda O P8S0 _ persa

SNFoM, no sentido. de ser a pe'-
cutou a .A!n!dor Jaross, ex-mi- Caixas es

,"

t 1
matia, pOJS �udo o que pr€rtendemos .8 'U nicilina isenta do rpagamento,

,
.

peClalS, ç,on en� o
I é o cmJ]!p�·jm�ento das ob-rigaçõc,'l d d'

-

illistro sem 'pasta, que foi 15 duzlas de ov'Üs, foram fa-j
OOlntl'artualS. Se eSS<l polítioa foI' Moscou, 12 (U. P.) - Nos e lreitos de importaçao e de-

a.cusado de participar do par- bri'cadas 'Para--t]-u_e o carrega- afas!ada, ninguem, J?iais do. que as meios informados se repete mais taxas que sôbre ela inci
tIdo Nylas e de crimes de guer'- mento chegue em perfeita 01'- naçoes ,do sul fio HlO qraucIc, la- que a Pérsi.a não vai insistir dem, por se tra..tar de medica- •

ra ' dem
'

, llll'nbj.J'G) CSSP fa1'o, tA l'tlza'O peja ([ual J'U'llltO 11'0 Cons-ell1o ue Se2:U- mento de alto valIor teraoeu-' '"'t,• I' • 'so!i('itU'IYl.(Js n ano passado u adia- �

t]·co.
-

rança que a sua contenda com

a llússia :permaneça na 01'- _

dem do dia e que provavelmen- Cr 3 ,637 600 00te 'vai pedir que seja retirado J.. . ,
o ca�o. Nestas mesmas f<?,n�.:slpara � r�mllarl·Za�a-ose dIZ que esta era a op'lmao, U vyu "
da maioria dos lideres da Pér:' Rio, 12 (Via A'é:rea) - Foi'
sia 'e houve surprezas quando baixado decreto atprovando o

lO embaixador persa nos Esta- orçamento de Cr$ '3.637.600,00
dos Urnddos fez circular uma para as dbras de regularização

, carta, dizendo que a Pérsia de- da confluênciP 'no"S" rios Jacuí
sej'ava a permanência do as- e Taquarí, no Rim, Grande da
sunto na ordem-da-dia. Sul.

),

Não há sinal de relinllla
TEERÃ, 12 (U. P.) _. Em fonte oficial britânica se anun

cia que "não há sinal de retirada soviética no Azerbadjão. As
nossas informações indicam que existe na província uma con

centração de tropas e tanques maior do que anões", Por outro
lado, a policia nacional persa anunciou que elementos da gen
âarmeria ocuparam o posto de Meshed, «recentemente eva
cuado pelos russos",

'Novas greves
na Palestina

11.700 ooerários
em greve

Sã'Ú Paul.o, 12 (Via Aére�) -
1.700 operálios de duas impor-,
ta,ntes fábrÍr<;as de Jundiai se"

derClararam :em greve, ;plei-'
teaJIldo aumen'to de 20% nos"

salários.

ROXY

tines R I T Z
Hoj,e sábado, ás 7,45 hnras

:Avant..pr,amiér,e
Irene DunIle - AlI/an 'M'a.rshal
FTank MOl'gan - Van, Johnson

EVOC.A;ÇÁO
Um f:iil!lne qJue nasceu ue um p'Oe

ma.

Ela teve a- glória de muito
re muito ser amada!
Censura 'até 14 a:U<JS.

Preço úni'eo: 01'$ 6,00'

Previsão do tempo
Previsão do temp(), até 14:

horas do dia 13 na capital: i
Tempo: em geral instável.
Temperatura: em declínio,
Ventos: de sul a oeste, com

rajadas frescas.
Temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 24,2 mí-,
nima 11,0.

Hoje ús 4,15 - 7,30
Abbott e Costello

CAMISA DE ONZE VARAS
- continuaçã.o do seriact.o -

O FALCÁO DO DESERTO
Russel Hay,del1 - Fuzzy K!llJt:g]).

O ULTliM'O CAVALEIRO ,

Um weslenn 'che10' de surpresas.
Censu.ra até 10 anos - preço: 2,40.

Isenta de impostos

;I

I

�,'.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


