
t

..
! � ;.

3 de Maio: ·a data do Desci· nmtOl" Ira 140' a· os surdimos .para a Civi
lização, sob o'S auspícios do Cristianismo, com. os nomes significativos de Vera I

Cruz· e . Santa Cruz.
.

Somos agora o Brasil, em éujos céus res�andece' a conste- I
lação do Cruzeiro, sigilo de altos destinos, para o cumpriment. dos quais devemos
congregar esforços, marerial e espiritualmellte, como povo· unido, que coloca a

Pátria sob a proteção de· Deus e acima de tôda's as preferências,. afelos e partidfis.
O Interventor não ,concordou

BELÉM, 2 (A. N.) - Uma Comissão constituiâa de ia
zenâeiros. e. membros da Cooperativa Pecuária esteve, ontem
no palácio do çooêrno, demorando-se mais de tres horas em.
conferência' com o Interventor Otávio Meira. A aludida 'Co

missão foi pleitear aumento de preço para carne verde forne
cida à população, encontrando veemente resistêruia por parte
do chefe do Estado. A carne verde é vendida, aqui a cinco cru-:

zeiros o quilo e os marchantes desejavam aumentar para oiio
cruzeiros, alegando que no mercado fazem tabelas. ° !nter-

------...._-------'----------�------;...'.------- 'ventor Otávio Meira mostrou a improcedência da alegaçao ne�

Ano 'XXXI I florlan6polls':_Sexla.feira, 3 de Maio
.

de 1946 'H. 973,6 çasulo-se a atender os desesjos dos fazendeiras, pois a popuia-
I ção esta sacrificada, com enorme falta de carne, ten�o, ai1l;da:,

o senhor Otávio Meira daLaraâo que desde sexta-ieira úiti-

A IMPRENSa NACIONAL· APOIA· o ATO
ma não tinna__carne em sua resiâéncia.

.

O registo do P. C.' B.
DO PRESIDENTE ·DUTRft RIO,2 (U. P.) - Julgando O processo relativo ao pedido

.

.

de cassação do registro do Partido Comunista do Brasil, re-

solueú o Tribunal Superior Eleitoral remeter às autos para o

Tribunal Regional do Distrito Federal, para que o mesmo pro
ceda a investigações sôbre a procedência ou improcedência das
denúncias. Foi relator o ptoiessor Sá Filho.

,Rio, 2 (A. N.) - O matutí- em poucos minutos as ediçõestso pelo patriótico 'gesto assu-

.

no local "Diário de Notíeías", do.'! jOI'nais pela ânsia do povo mido em defesa (lo povo.
em sua edição de ontem, pu- i de tomar conhecimento da no-

'

*

bllea manchete anunciando a va lei, que vem proporcionar ..
extinção da pragn social ínstí- ao general Presidente resga- RIO, SA. N.) - O padre AI'- A"rovada a proibi�ão de acumulações,
tuida no Brasil. Analisando as tal' sua palavra de ordem dada ruda. Cãmara.. em no�e _dO I' \I

consequências do decreto, o a conhecer na memorável 01'-.
Partido Democrata Crl.stao, RIO, 2 (A. N.) - Foi aprovada, pela Comissão Constiiu-

dito matutino classíflea o ato dem do día dirig'ida ao Exér- endereçou ontem, ao Presíden- cional,
-

em sua sessão de ontem a proibição de acumulações
de brevíssimo e completo, as-. cito, lembrando as palavras do � Du.tra um teleg'ra.ma de so- exceto para o magistério, que poderá ser exercido conjunta-

I d d d I t d mente com .iarqos técnicos ou científicos. Ficou, igualmente,.
sínalando sua emoção em no- II Duque de Caxias sôbre a ação I arre a e pe a. �sslll8; ura o

tíclar tão transcendente even-: nefasta do jogo. decreto que. profbíu 0. Jogo em assentada a estabilidade para os funcionários nomeados sem

to, que aplaude sem reservas.Í
.

* todo .0 terrítérlo nacional, O concursp, depois de dois anos de ,exercício.
"O Jornal", pertencente aol Rio, 2 (A. N.) -- Prosse- referhlo parlamentar, em. Rua

Q:i
·

"

d 1Díãríos Asso.ciados apoiando! !mill(lo i em nossas preeíações mensagem, - acentuou que a, .

ue SIlva e exemp o
abertamente a m�dida saneá- i �onlid'as nos jornais e I'elácio- providência do chef� do govêr-
dora, acha, em nota destaeada.l uadas ao ato governamental 110

_

merece. ° aporo de todl:\ NUREMBERG, 2 (U. P.) - Hitler conseguiu muito mais

que o govêrno do gal, Dutra extlnguinrlo o jog'o em virtude naçao. em Muních do que esperava. Foi o que afirmou hoje, perante
.�

.

o Tribunal de Nuremberg o ex-ministro Schacht. Disse ele que
fortaleceu-se na confiança da do decreto-lei, ressaltamos a

. Q

"

, o fuehrer pensava apenas em tentar conseguir a autonomia
nação, visto considerar a reín- opinião (lo '�Diário 'I'rabalhís-

.

R.IO, "". (A. N.)
- O d�cr�to para os a1mães da 'I'checoslovaquía e, em vez disso, os aliados

elusão do jog'o nas atividades ta" que, aplaudindo sem re- do -'::resIdente da Rep�bhca fizeram-lhe presente do terrítórío dos sudéstes, Esse sucesso
Ilegaís, um ato de beuemêren- servas 'a ·pa.triótica decisão do �onsI_de'rando .fora da, leI. os de Muních toldou os planos da resistência alemã para afastar
eía pública que sõ pode mere- gen, Dutra, relembra ter sido Jog'�s de a.�ar, tem dete�mma.- Hitler.
cer aplausos de todos os bons essa doutrina Incluída como do Impressionante movtmento �

--'- --'- _

brasileiros. Finalmente pode- postulado de honra do citado de opinião em tôdas as classes
mos adiantar que a imprensa matutino desde seu apareci- socíaís refletindo, Igualmente,
carioca louvou o ato do presí- mento. Reafirmando sua solí- nas colunas dos jornais, sem
dente Dutra considerando-o dariedade ao Presidente Dutra, pre aprovando o ato destemo
uma decisão patriótica e mo- o "Diálio 'I'rabalhísta" publi- 1'080 do general Dutra na de-
ralo .

ca a opinião do dr. Pedro Pop- fesa do patrtmônlo moral do
* ,pe Girão, diretor do Departa- nosso povo. O matutino local

Rio, 2 (A. N.) - O "Correio mento de Educação Comple- "Gazeta Notícias", cla.ssifica
da Manhã" não regateia.' mental' (la Prefeitura, que "redentora" a medida sal
aplausos ao general Dutra pe- considera o jog'o uma degrada- vadora, assinalando sua ação
lo "corajoso, forte ef! benemé- ção, estando certo que o Pre- deletería a prostítuíção, o tra
rito decreto extínguíndo a le- sídente Dutra receberá da ge- balho humano e o consequente
pra do jog'o no Brasil.", Em ví- ração presente o grande aplau-I aviltamento do dinheiro.
g'oroso artig'o estampado nas: _

duas pIimeiras colunas de .sua I

primeira pág'ina, o referMo Na-O tem. fundaIllentoma.tutino salienta, as conse-
quências salutares para o re- RIO, 2 (A. N.) - A Associação Comerdal do Rio de Ja
viS'oramento moral do nosso neiro enviou aos jornais a seguinte nota: "Não tem funda.
P?VO, �e��aurando os p�'incí- I�ento a notícia publicada na edição finaL de um veSipertino
pIOS cIVlhzatlor�s que Impe- w�re o, pareoer do ConsE;lho de Economia' desta Associação re
dem o desenvolVImento funes- latIva a proposta de congelamento de parte dos vencimentos
to a sedutor do "vício da espe- do funcionalismo público. O Conselho diretor da Associação
1'a.nça". Lembra a colaboração Comercial ainda não recebeu o parecer do referido Conselho
(la imprensa profUg'ando de!!- sôbre o assunto.

-

de velhos tempos a prag'a do
jog'o e suas con.sequências cor

rosivas para a vida do nosso

IlOVO empo�recido.

ú' lUA�;:, AN'flGú DiÁRiO DE SANTA CATARINA

I'roorietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

-

,

*'

De fechadasportas
RIO, 2 '[A. N.) - Como consequência do d .." ;reto proibin

do o jogo no país, cessarão, imediatamente, suas atividades
deletérias os cassinos, que conservaram fechadas as salas de
jogos, em' rigorosa obediência à lei governamental sôbre o pal
pitante assunto.

Rio, 2 (A. N.) - Comentan
do o ato. do g'ovêrno 'sôbre a

extinção do jogo,' "O Radi
cal", desta capital, tUz que re-

purcllssão de.ss'a providência, M
· ·

não só nesta capital como nos CIOr,eS qarantlas aos
Estados, foi mais do qu� im-
pressionante, cJlega1ll10 ser

I

fun·Clwona'ri-osl'erdadeirame'nte .sensacional. .

Na verdade 11uando surgiram RIO, 2 (A. N.) - Defendido pelo deputado Acurcio Tor-
as primeirat! notícias publica- Tes, teve parecer favorável sendo aprovada / pela "

Comissão
das em g'ra.'Íldes manc]letes (los Constitucional em sessão de ontem, a proposta de serem da
,'espertinos cariocas, bOUl'e das maiores garantias aos funcionários com mais de dez anOs

ag'ita(,ião contaminando tMa a I
de se��iço_ e que não poderão ser demitidos, mesmo ,no caso

Dlnssa pOlHIlaT, esg'otando-s!e de exr:znçao de cargo.
'

.

I

Untram-se ,tôdas as facções
políticas britânicas

Londres, Edward Roberts je que Attlee falou em nome
- 2 (U. P.) - Tôdas as opio da majoria do povo britânico,.
níões políticas britânicas uni- quando pediu aos Estados
ram-se hoje em apolo a suges- Unidos compartilhassem das
tão de AttIee no sentído. de tensões britânicas na Palesti
que os EE. UU. deem asslstên- na, tão sérias quanto onero

cia militar e econômica para 'las".
a efetivação do tratado anglo
norte-americano sôbre a Pa
lestina. Por outro lado os dis
túrbios OCOITidos no oriente
médio parecem ju.stificar as

apreensões do govêrno britâ
nico sôbre a. recuperação da São Paulo, 2 (A. N.) -

posição inglesa, econômica e Grande número de médicos.
política de ante da guerra ao com a colaboração prestilgiada
leste do Mediterrâneo. Disse de vários cientistas e sob o pa
que os .EE. UU. não podem tr0cínio do prefe1to munic1pal
d.edinar da l'espon.sabilidade desta -capital, organizaram
sug'e'rida, deixa1l(lo, assim a uma campanha de 'combate ao

Grã-Bretanha sózinha ante

oI
cancer afim de, desde já, com

!woblema da. Palestina. "O bater o grande mal que aflige
Dayli Heràld", órg'ão do Par-, cada. vez mais nossa popula-
tido 'I'rabalhista, declarou, ho· ção.

.

.

Para a extiDcio
.,

do cancer

Apresentará pessoalmente o pont6
de vista de seu govêrno

ROMA, 2 (U. P.) - ,Anuncia-se oficialmente que o prí
meiro ministro de Gasperi seguirá hoje rumo a París, por via
aéJ.',ea, acompanhado do. embaixador em Londres e mais deZ' \auxiliares. O Chefe do Govêrno apresentará pessoalmente 6'
ponto de vista do govêrno sÔ'bre' o tratado de paz com a Itália.

\

Afondariam seos próprios barcos
ROMA, 2 (U. P.) - Notídas das c1dades portuárias ita

lianas dizem que reina tensão a bordo dos navios da esquadra,.
em vista do acôrdo de distribuição das unidades entre os paí
ses aliados. A imprensa dtreitista diz que os marinheiros tal
vez prefiram afundar seus próprios barcos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE SE PENSA DA I com uma colher de páu. Adi-

MULHE� , ,I ci�nemos, aos bocados, sem

Oh Mulher, tu nao es so- deixar de remexer, leite crú,

I
mente uma obra de Deus, se': .sem, também, deixar ferver,
não também dos homens, que até que alcance a consistência
te enriquecem de toda beleza desejada. '

os seus corações. É para teu AS DONAS DE CASA DEVEM
luxo a teia que os poétas ta- SABER QUE:
brícando fios de ouro das suas 1... gema de ovo, diluida em

Imagens: e os pintores o que agua quente e açucarada ou

fazem é crear a tua forma uma em leite, constitue uma bebi
nona imortalidade. da muito usada como sudorí-

- Para adornar-te, para vestir- fico e expectorante.
te, para fazer-te mais preciosa, x x

.

x

o mar dá as suas perolas, a ter- As manchas de leite desapa-
ra dá o seu ouro, os jardins recem tratando-as com benzi
dão as suas flores. na, porquanto esta dissolve a

sôbre a tua mocidade o de- gordura. O resto -da mancha

sejo dos corações dos homens tira-s-e lavando o local com

derramou a sua glória. .agua morna. .

E tu és metade mulher, me- x x x

tade sonho. O pescado descama-se com

x x x rnaís facilidade si se o lava pré-
CONSELHO bE BELEZA viamente com agua fervente
Os olhos que se escondem ou bem quente.

debaixo da testa dão ás que os

possuem uma falsa caracterís- UORCEGOS
tica de velhice, quese conse-

.i....
A Inspetoria de Defesa Sanitá

gue modificar aplicando o ria Animal, em sua campanha
sombreado de forma totalmen- para a completa extinção da

- Que nome deste a teu te diferente da habitual, carre- "RAIVA" ou "MAL DE CAlJEI-

cavalo? gando a cor próximo das so-
RAS" como é vulgarmente chama-
da essa terrível moléstia do gado,

- "Más- Notícias". brancelhas e esbatendo para pede a tôdas as pessoas de bôa
- -Por que deste nome tão

I baixo. vontade, especialmente ;1.S resi-

besta? x x x dentes no interior, para que ma-

_ Porque as más notícias RECEITA PARA O SEU ��R����� número possível de

,

correm muito. PALADAR
.

Mortos os morcegos, deve-se-lhes
* Purê de Batatas abrir a barriga e colocá-los dentro

Um bêbad f Cozamos d de um vidro com �ormol a 10%,
... O es orça-se por .

. pquco menosl '
e

cuja solução poderá, ser adquirida
supíe uma escada. Depois de 2 quilos de batatas em . agua na farmácia local. ' .

várias tentativas desiste. Nis- salgada, Passêmo-las em uma Isto feito, queiram entregá-los
SO vê um corcunda subindo e t:::3-e::::tt::3-t::::::t�c...::t..z:::3'€3 peneira de' crina. Deitemos a aos senhores intendentes distritais

diz: . massa resultante em uma ca-
ou prefeitos, os quais se encarre-

, Os pais que economizam, con-
La

garão da remessa dos morcegos
- O corcunda, se eu com al- quistam o respeito de .seus filhos saro,

.

com � bom bocado de para o seguinte endereço:
cool não pude subir, <como é no presente e a sua gratidão no man.tel!ga..MIsturemos bem es- Inspetoria de Defesa Anima)

que você vai conseguir subir futuro. ses íngredíentes, remexendo- Sanitária. ,

com êsse gasogênío?
- DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA os durante uns dois minutos' A/C da Redação de "O Estado".

* CAIXA ECONôMICA FEDERAL . F_l_or_i.:;a;_n_ó,:,p_o_li_s__S_an_t_a_C_a_ta_T_i_n_a.
NO PALCO 1E3�'�-e:::::3-O prestídígítador Para ., �

.

'

esta prova, dificilima e inéd�- tt�orre·lo Lageanota vou apresentar este mem- li
no, que não conheço. Não é Vendo avul.o na

verdade, garôto? AGÊ!NCIA PROGRESSO
- É papai!

�,��.��á��n!!t�!�a�E'! !!��i�1
relatados e prontos para serem modificados em breve, de acôrdo
apresentados ii Comissão Central com o resultado dos estudos que

I
de Preços, em sua reunião plena- vão prosseguir. O essencial, por
ria de amanhã, todos os protestos, tanto, é fíxar, desde já, a tabela de

Jesús dos e� núm_ero de dezessete, sôbre a emergência, para que a especula-
I ortentação geral e o aumento dos ção não continue, e para que, ('

C I
preços, geueros e produtos ou ser- _já está acontecendo, não desapare

aridade ' víços proftsíonaís de. primeira �e- çam alguns desses generos que os
cessldade. Por tudo ISSO, a sessao açambarcadores sonegam, para
está destinada a ter a maior impor· vender' a preços maiores no me.r-
tancia, diante das resoluções que cado negr·o.
serão tomadas. O ministro Negrão ------------__
de Lima dese.ja c()ncentrar todos os

trabalhos pal'a a aprovação da ta,
bela de emergência. Será grande a

tarefa a completar-se amanhã por
que ela é tão lU'gente que tudo o

mais se lhe deve subordinar. .Já
existem bases suficientes llara que
dez dos principais generos e artigos
dos llrincipais generos e artigos
que vão ser tabela<los. Aliás essa

fixação. que se vai fazer· agora
:verá vigorar apenas por �lgnmas

....G.....................

�I MAGAZINE I �'......... .......-; �
PENSAMENTOS

É preferível morrermos
pé a vivermos de joelhos.

Franklin D.- Roosevelt
"

de

*

O suícídío é a

,morte
reti- ·t'·eencíada ...

*

A dôr é uma escola. que fre-
quentamos até O' fim da vida.

*
.,

SAIBA QUE:
Machado de Assis foi

1'0, quando criança, e,
tarde, tipógrafo.

*

Mark Twain, o famoso es-

critor norte-americano, foi
mineiro da Califórnia e piloto
de navios no Mississipi.

*

balei
mais

7.467

GRÁTIS
Peço hoje mesmo 00 seu for
'nacedor um "Cartão-Royal",
.que apresento tôdos os ins-·

fruções indicando como fazer

POrei receber o famoso "Livro
de Receitas Royal".

Se nõo encontrar o .Cortão,
escrevo .poro; Caixa Postal,

3215 - Rio de Janeiro.

Edison, inventor da lâmpa
da elétrica e fonógrafo, foi jor
naleiro e telegrafista.

*

ONDE SE TOMA MAIS LEITE?
O consumo diário de leite,

por pessôa, em diversos luga
res é o seguinte:
São Paulo, 100 gramas; Rio,

70 g.; Rcife, 40 g.: Brasil, 20
g.; Canadá e Estados Unidos,
800 g.; Suiça, 1 litro; Finlân
dia, 1 litro e meio.

*

*

Es1t I
tlOR�·N�

Solte seu ventre, meu caro,
Prisão de ventre, não raro,
De falta d'agua é.um sinal.
Alguns copos cada dia,
E logo se lhe alivia
A "preguiça intestinal".

SNES
*

O' SEU ORGANISMO

As grandes obras da arte se'
parecem com o objeto dos
grandes amores, porque nelas 1se refletem tôdas as riquezas,
de significação que o homem

I

lhes atribue.
*

Nunca devemos criticar o
máu nem elogiar o bem. Am
bos são naturezas e não se po
dem modificar por mero capri
cho da vontade.

I Irmandade
Passos e

do Senhor
\

Hospital de
VERA CRU Z

.

De ordem da Pl'ovedori� de.ta Irmandade e de accSrdo com o

precelt�odo , n.o artigo 98 do Compromi.llo, faço público, que no dia 5

:: �010riroxlmo vindouro. à. 8,30 hora., será realizado na Igreja do

R
emno

C'
eua, mina,_ Solene com Sermão do Evangelho, pregado. pelo

«��A �R�»�reder1co Hobolt, em comemoraçã.o àll featividode. i10

. ,.Para assis.tirem às referidas solenidades. ficam convidado. ·todos
o. fIeIS e. espeCialmente, OS Irmãos e Irmã.. a-fim-de .e reve.tirem
-de balandraua e fitos.

'

�onsistório da I�m�ndade do Senhor Jesú. dOI Passos e HOllpitol
de Caridade, em Flonanopolis. 30 de Abril de 1946 .

JOSE' TOLEI(lTINO DE SOUa;A. Adjunto do Secretário.

I
,
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FARMA-CIAS DE' PLANTÃO
Estarão de plantãõ,. durante o mês

de maio, as seguintes Farmâcias :

l° - Qttarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Rua-

Conselheiro Mafra.
4 - (Sábado à tarde) - Farrnâ-

cia Esperança
Mafra.

R ua Conselheiro

Dr. H. G S. Medina
�arm. L,

5 -'- Domingo - Farmácia' Espe
rança - Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmá=

tia Nelson - Ru� Féli'pe Schrnidt.

12 - Domingo - Farmácia Nel

SOIt - Rua Felipe Schrnidt.
18 - (Sábado à tarde) - Far-má

eia Moderna -- Praça 15 de Novem-

oro.
19 - Domingo - Farmácia Mo

doma - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sãb.do à tarde) - Farmá

cia' Santo Antônio i+« Rua João Pinto,

26 - Domingo -,- Farmácia Santo

Antônio -- Rua João Pi·l1:to.

O serviço noturno será efetuado pda'
Farmácia Santo Antõiüo, sita à ni&.

JbiÍo Pintó.

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame '''JOTa

verificação da gravidez, Exati:\e� �e' esc�rro,
Exame para verificação de doencas do'
�ele, boco e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções,
J'utovaccinos e transfusão de sangues,
Lxame qu(mico de farinhas, bebida

café. águas, etc.

Deseja obter
emprego 1

pro·cUrf� ftntão a nOSSll Geri.
cia e preencha h' nossa "ficha d.
informaçõ'es úteis", dando tsdBllt
as indl(''ai;ões posSíveis, que ter.
mos prazer em recomendá-lo (a)
a'os int't'ressados na aquisição 1IllP'
ljOI'lS fiatcionários (as).

I

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as be,bidas,' inclUSIve as
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturns,
para rfúnar nos lares cata.ri
nenses, - em vista da certíssi
mlJ vitória do aperitivo KNOT.

! I
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3Q eST.OO- Sexta-feira, 3 de Maio de '194&

LIRA TENIS CLUBE - Dia 4 &lo corrente, sábado, grandioso Baile da
'Vitótia, oferecido pelo Grêmio Mar,abá em" homenagem às nossas gloriosas fôrças

armadas. Traje: Smooking, dínner-sumer [acket, branco ..

rreVlsao,· du tempo .Picneic-seSERVIço DE METEO- IROLOGIA ,�

Previsão do tempo até as 14 r:
'

ANIVERSARIOS: horas do dia 3 de Maio na Ca- WASHINGTON (S I H) De aeôrdo com a iniciativa de Estado, uma verba de ....

TERESINHA MONGUILHOT pítal: Sob o patrocínio do Instituto do Dr. Arco Parra, cada país 57.000 dólares, afim de coope-

Tempo: Instável com chu- Inter-Americano � Estatístí- americano levará a cabo, em rar com as repúblicas amerí

vaso Temperatura: Em Iízeíro ca, organismo integrado pelos 1950, um recenseamento com-,canas a propósito do projeta
.declive. J

- Ventos: Do -qua- I?riJ!.'c.itpais. estatísticos do he- p!eto não sómente da pOPula-lm questão e p�ra �tituir
drante Sul com rajadas fres- usférío ocidentaí e a tessta de çao, mas também da agro-pé- bolsas de estudo sobre métodos

caso - Temperatura extrema: cuja secretaria se encontra e cuáría: produção, distribuição modernos de recenseamento.

Máxima - 23 9 e Mínima 20 2. sr. Halbert L. Dunn, chefe. da I e consumo das colheitas; co- Os mais destacados estatís-
, ,

ívísâo de Estatística do Es- mércío de produtos alímentí- tícos do hemisfério deram íní-
critório de Recenseamento' cios, fibras e outras matérias cio aos estudos preliminares,
norte- americano, estão sendo brutas, incluindo ainda a ali- incluindo nestes a conexão de

inicia�os �s preparativos para mentação, saúde pública, sa- areias para o cenco de 1950,
a realização de um recensea- neamento, ensino e nível de bem como a anotação da exís
menta geral de todos os países vida. têncía OU não de mapas demo

americanos, a ter lugar na O Serviço de Recenseamen- gráficos de todo o hemisfério,
_/ mesma ocasião que os Estados to dos Estados Unidos soltei- embora durante muitos anos

Unidos efetuarem o seu pró- tau, através do Departamento tais mapas tenham inexistido.

prío censo em 1950.
�

A iniciativa partiu do Dr. Ser�o substl·tul·dos pelosAlberto Arco Parro, diretor de ii .

.

j Estatística do Perú e presíden-
do Istituto Inter - Ameri dasembargadores .,

cano de Estatística, tendo me-
.

� ,'!;

recido a aprovação do primei- Rio, 2 (A. N.) - O p:i-e'si-, o seu "visto" em algum feito
ro Congresso Americano de dente da República assinou o em curso no Supremo 'I'ríbu
Estatística realizado no Méxi- seguinte decreto-lei: Art. pri-' nal Federal serão convocados

co, em outubro de 1943. melro - O artigo oitavo do
I

para o respectivo julgamento,

I . decreto-lei. n. 6, d€ 16 de no- airda que tenha cessado a

Silvia Vt-er"ra em vembro de 1937, passa a ter

al'SUh�tittliÇãO;
neste caso o mi

seguinte redação: "Os minis- nístro substítuído sómente

F
tros do Supremo Tribunal Fe- participará 'do julgamento

Ierianépelis deral serão substítuídos pelos quando a sua intervenção se

desembargadores do 'I'ríbunal , tornar necessária para com-

NO' mês entrante, e�tará de pas- de Apelação do Distrito Fede-i pletar o número de juizes que
sagern por esta Capital, devendo d ",� d I ti

.

ígad
seguir VIagem para Buenos Ayres, ral, na ordem e 3i�tlguI\.la e. cons I�uem a turma JU

o
ora

onde irá integrar O' grande elenco § 10 - A .convocaçao para a

I
ou 'I'ríbunal Pleno. Art. 2 -

dó Teatr? �oIO'I1, C! <:eleb.r� bari- substituição fa.r-se-á a critério Esta lei entra em vigor na da
tano brasI]�l�o - Silvio VICl�a -

do Supremo Tr:i.bunal Federal
1
ta de sua publicação, revoga-

que tanto êxito tem alcamçadc nas '

,
., - ,

temporadas oficiais dos Teatros sempre que se tornar nec�ssa- das as disposíçôes em contra-

-Mnnicipais de RiO' e São Paulo,.' ria, ao serviço judícíário. § 2° i rio.
sendo um nome, aliás, couhecidis- - Os ministros atastados de- -----.,-------
simo em tod? Bra�i1: cOlllis!deradü j verão partdcípar dos julgamen-
uma verdadeira glória nacional. I •

O consaarado Cantor tem um tos dos teítos em que houve-

primoroso "repertoriQ
,

particular rem lPosto O seu "visto", sal
de musicas de camera classica, de vo impedimento ou motivo de
trec:hO's .

de operas, estrangeiras e. fôrça maior. § 3° -' Os desem-
. , nacionais. . . I ad tí t

Silvio Vieira tem tomado narte barg ores que rverem pos o

em sensacionais temporadas ·ond€, I
. _.

--.'
.-

sobresaem grandes- nomes estran-
geiros na arte lírica.

[ t �Bem poucas figuras I1aiCiO'naI5 'JMa(- -, I�stiiO' mio �ível da alta capacidade al'J 'WZiJ !'dl�terpI1etatJ"a ,do ,cDnsagrado .ba· .> • ..;_
r itono. Sua vos e possante e de _&w

i?rjmO'r��O' poder, seu. f'isico ���rad� Catolicismo
as platéias, porque SIlvio Vieira e "

um homem simpático e de insimuan- O SA.NTO O(!J DIA
tes maneiras. Ela tem inteira sc- 3 DE MAIO
gllrança na ribalta. Já O' O'uvimos -

S C
calnltar - há almms anos _ 110 [nvençao da anta ruz

Te�jtro Municipal� do RiO'. No elen- O imperador Constantino'
cO' ,[j'guraVlam grande nO'mes dos

'ãgno
tinha experimentado ai

palcO's de Europa. Silvio Vieira não fô ça da Cruz quando em I.

desmecereu um só' ,Domento dO' '. I
3 v -2 en{:argo que lhe. cO'ube... Canta- gu

r:.a.
contra seu nva_l. Pouco I'----.---------

"am naquela noite NO'rma, de de OIS recebeu sua mae Hele-
Pedro Bertoncini Bellini. . . na '.a inslpiração de mandar

Vindo de Laura Muller, che- .A.gualr:demos a -yinda .de Silvl.o proc'�rar, na Terra Santa, os'
O'ou a esta cidade o sr. Pedro VIeIra, que nos dara um lmdo rec�- resto\ do Lenho Saurado nob

.. .' •
tal para rememO'rarmos aquela nOl-

b
•

BertollclllI, capltalLsta. l te inesquocevel nO' Municipal. qual ,�sus morrera por nos.

1'. .'. ._- Dirigiu-se CO'lll grande séquito
Movi�ento de .passageiros da: (ines ODEON para Jerusalém, e iniciara�-;,
Panatr do Braszl S. A. no aero-i se as pesquisas. Muitos e pe- _

porto de Florianópolis I
,

H O J E
nosos trabalhos levaram ao

NESSE MEIODia 29: Procedentes do Rio I
As 7% horas descobrimento do Suplucro do

de Janeiro: Maria Altino de
. Estarrecedor e. Sinistro! Salvador e, não longe de lá,

'.

* Andrade, Tacito Altino de An-I
MORTE NA PAGINA �OIS encontraram-se três cruzes e TEMPOSra. Cmt. Lúca.s Boiteux dTade,.Eliana Altino de Andra- Ge�rge San�ers -. RIchard o título que fora fixado na .

:

A data de ontem, registrou de, Her:mann Preuss, Heloisa Dennmg -:- �all PatrIck." cruz de Jesus. Mas, qual das
• • •

IV aniversário natalício da Preuss e Thomaz Chaves Ca-
Censura. Imp. 18 anos. três cruzes seria aquela na Londres, 2 (U .. P.) - O pri..

",exma, sra. DorvaHna Bonfan- bral; procedentes de São'Pau- Preço: Cr$ 3,00 - 2,40 qual expirou o Redentor? O meiro ministro do govêrno re..

,te Boiteux, digna espôsa do lo: Helvetia Ursulina Wildi 2,00. Bispo de Jerusalém, Macário, pu�licano espanhol, sr. Gjral,
"'r. ,almirante reformado Ale- Vinhaes e Maria Beatriz Vi- IMPERIAL mandou levar as três cruzes

está sendo esperado em Lon-

xandre Lucas Boiteux. nhaes; procedente de Curiti- para a casa de uma matrona dres, sáb�o a noite, vindo de

•
.
ba: Leopoldo Perez. _ Dia 30:'

H O J E grav:emente adoecida, iJ)ara
ParIs

.. G,lral r��u ajpenaG

Sra. Irací Nunes Com destino ao Rio de Janei-
As 7% horas que ela tocasse, as relíqUias.,

um

VI,stO
de transIto, com a

Tr,a�scorreu, ontem, o ani- 1'0: Dr. Wilmar Dias, Dr. Ben-
A PEDIDO!!! As duas primeiras cruzes não promessa de permanecer na.

versarlO natalício da exrna..: jamin Lobo de Farias e Otto
Última exibição infLuiram no. estado de saúde II1?"laterra sómente até conse-

3ra. Irací Nunes, dd. espôsa, dQ Schaefer Com destino á São' UM: LíRIO NA CRUZ i; da, senhora; ,mas, quando, ela I gUlr pa.���m para os Esta-

sr., ,E_U,zébio Nunes, do alto 00- �aulo: Ércolino Salemo, Car'-
com tocou na terceira, res,tabe1e_ldos Umdos.' �as nesse me.ip

merclO d.a cidade de Laguna. 108 Castelo Branco, Luciano �Y Milland Bárbara reu-se im€diatamente. O fato tempo,
A f�lara p�rante uma.

* Vieira Lima e Amoldo Pam-
Bntton. foi verificado 'por muitas tes- oonferenpa de eXIlados espa-

VIAJANTES: 1 d'
Censura: "lmjp. 10 anos". ,temunhas oculares. E os mais ilhois e numa reunião parti-

TeQdomiro Gomes Baltazar ��i c��il'�tin�Cu�itib�: ��: Cr$ 3,00 (Único). antigos manuscritos contam-
cuIar na câmara dos counu,ns.·

Encontra ta, 'tal
10, pr eu es e Dommgo. - ODEON - IM- n """te t' t A

N .-se .nes capl o .pôrto Alegre: Orlando Juve-
os <A>. s acon eclmen os. s-

",r. Teodomlro Gomes Baltazar I """'1 AI p. J 1 G
.

I
PERIAL sim não é de admirar ([ue, na B R I T O.n,',oro r

A. ,', "'''''''. ves Ires,. u es, lm,ter- Hugo Del CarrI'11 em
'

, P ocooencla de Laur 1 p Igreja, desde muito cedo se \

)'I'T',l�eI.
o '!lCc�. 8.111Q Rue.i Schncrr e c� HlS'!'Ó:?.IA DE {T][ JOVEM

- �'P • ,RosIta Schnorr. I POBRE
celebre

_

f) fr.astoso re�es.cob:r:- j f). alfa(at.� 'mJir:- ,-fifi
,meiD.to ue nossa salvaçao. Iwa Tiradelllte:s, i

llienina 1Uaria Tereza
Festeja, hoje, mais uma prí- ;-------------

'ro
.mavera a galante mep.ina Ma-I
ria Tereza, filhinha do distin
to casal sr. Mario Vieira sam-Ilpaio e exma. sra. Ismênia Go
·.mes 'Sampaio.

�'

Vê passar hoje a sua data
.aníversána, a gentil senhorí
.nha Teresinha Monguílhot, di
.leta filha do nosso prezado
-conterrâneo sr. Arquimedes
.Monguühot, e aplicada aluna
.do Instituto "Coração de Je
.sus",

A gentil nataliciante, ofere
-cerá, hoje, ás suas inúmeras
.amíguínhas, em sua residên
ceia, uma lauta mesa de doces,
_por tão grata efeméride.

*

Sra. Carmen Barbosa Vieira
Aniversaria-se, na efeméride

-que hoje transcorre, a exma.

.sra. Canmen . Barbosa Vieira, I
-dd. espôsa do sr. Raimundo I
Vieira. I*

Dr. Roldão Consoni '

Transcorre, hoje, o aníver
.sárío natalício do sr. dr. Rol
-dão Gonsoni, abalizado clínico
'nesta capital.

*

*

Sra. Lopes Vieira
A data que ontem transcor

Teu, assinalou a passagem do
;aniversário natalício da exma.

sra. d. Hermosila Vieira, dig
nÍssima espõsa do sr. CeI. Pe
.dro Lopes Vieira, operoso pre
Jeito da C�pital.
'A disti.nta d3ima, muito re

lacionooa e benquista na so

"cie<lade catarinense, recebeu
no transcurso de tão festiva
data as mais eloquentes de

'moIlstraçôes de apreço e sim

patia.

I

um recenseamento
Améríca

geral
na

Bolos
roais crescidos

Bolos
mais macios

I·Iq
�,

Bolos
maisjõjQ5

NEIDE, NJillOIM e NAIDe
IiOCElfl

*

TOME APERiTIVO

K, � ()T

participam aos parentes
e pessoas amigas de seus

paes, o nascimento de
sua irmãsinha NILVIA,
no dia 23, em FpoJis ..

-as TRAlÇOEIROS
ATAQUES EPllEPTlC8S I

QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA,

'

DESAPARECEM COMPLE- , ?Z.

lAMENTE COM O USO

9IARIO,DURANTE TRÊS
MÊSES, DO CfmHECIDO
E EFICIENTE PREPA9A-
DO CIENTifiCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Churchill critica' o plano' de Da�ioDaliza�ão
Edimqurgo, Ul >(u. P,) -I "os utópicos planos econômi- aço e d� outras grandes ituiús- sa posição no mundo". Asse- nazistas_". Churchu� criticou:

Falando aqui numa reunião CGS socialistas quebrarem a li- trias, e afi1·mou que "(1 inie- verou o luier da minoria con- as. medidas do Partzdo �ra_bG-j
do Partido' Conservador da vre ·iniciativa". rência nos bem estabelecidos seruaâora na Câmara que ele lhista, taxa_ndo-as de "d�ssz1!a.
Bscocia, o sr. Winston Chur- Churchiü. criticou acerba- processos da livre iniciativa sentia, atualmente, "a mesma rem. os meios pelos quais tnue

chill declarou que a Grã Bre- mente os planos de Attlee de proãueirão um imenso âecli- ansiedade pelos destinos da mais c.!�, me�ade da nossa po-
. tanha "estará a curto ( cami,.,.. nacionalização das bomunica- nio em nosso padrão de vida Grã Bretanha dos dias próxi- pukLçao . Disse que os conser

nho" do colapso econômico, se I ções, industrias do ferro e do e a perda final e fatal da nos- mos á invasão projetada pelos vadares,. �ntretant?, �ava"!,,. o
seu decidido apoio a polztzca.
internacional de Vein "princi
palmente ao seu franco anta.....

gonismo ao comunismo inter
tu:..:ional e ao. comunismo in
terno". Mas - disse - devia.
criticar os laboristas quatuio
se utilizavam das medidas das

tempos de querra e de poderes
extra-parlamentares para ou

tros prapósitos que não os de
ganhar a guerra, mas apenás

,

para dar satisfação ás teorias
socialistas.-

RECORTE :mSTE coupon .preencha-o e por nosso 'Ibter
.

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIG:ENTES leiam
DE FLORIANÓPOLIS.

,.

Autorizo a minha "inscrição como sócio contribuinte
de�à. CAIXA com a mensalidade de Cr$ ..... : .....

J

n
I

;

I
J

t

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

Impor-taute C.lube Doze de' Ag�sto
PROGRAl\tlA DE FESTAS PARA o MES DE

�I()
.

Dia 4 L, Soireé, com i.:nício ás 22 horas.
Dia 12 - Domingeira, com inicio ás 21 horas.
Dia. 19 - Tarde dançante, com tnícío ás 16 horas.
Dia 25 - Soireé, com ínícío ás 22 horas.

ATALAIA é uma organização original que se encarrega
de atender, com presteza, seriedade e por preços módicos,
qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.

Além dos diversos serviços que ,pode prestar a seus comi
tentes junto ás Repartições Públicas, ao Comércio, á Indús
tria, á Agricultura, e á Pecuária, suas múltiplas atividades
vão desde a aquisição ou oferta dum imóvel, ou dum objeto
qualquer, até ao encargo de informar do estado de saúde. de
alguém que 'se encontrar hospitalizado, ou, ainda, do paradei
ro

.

desconhecido, de pessôas com as quais seus comitentes de
sejarem comunicar-se ..

Intercâmbio de obséquios e noticias, com todos os bons
jornais, de que resulta um sistêma de propaganda também
original;

, .

APRESENTA-SE SERVINDO _

"I'ôdas as comunicações de longas distâncias, tono ou te
legráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres

pendência deve ser endereçada, simplesmente) para:
. _ r ::

- � T A L A I A -

'''. . 'r •

Caixa Postal, 407 - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul

.

1')',...".
, ,

(� I)· -s�t� II
-4'\ ._

.! (J, J .4 \ _. (_) � ,

Florianópolis, de .......••... de 194 .

Nome por extenso •...... !. ,- ' .

Locai onde deverá ser cobrada a mensalidade .

I' .,
OU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiAHCJA ?

PROCURE' A

Alfaiataria rereira & Méllo
RL!'" Felrpoe Schmidt 22 - Sobrado

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J DE SOUS.A CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 -- Sala 5
Edifício Cruzeiro - F'l.orianópo!is.

OPORTUNIDADE _. VENDE-SE
N�gócio �e PAPELARIA, 'PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - prll!ço de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00.
Ti:'atar p"uoalmente com: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - S>anta Catarina.

I� - -- -- ----..------ � ...

FARMACIA ESPERANÇA
, ,. l'uaael.UM lULO LAU8
..,. •._...._..- .........

---. ............. - ........... -,,__
..................

.... .... • _ ....11 ..... _ ........... ....-.oa

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

o Brasil ooopera na formação de técnicos
. ,aer8náuticos :dos paises vizinhos

Tendo terminado o curso do ano os diversos serviços, eS'P�cialmeri.�
findo' da Escola Técnica de Avia- te seção de previsão do tempo e a

ção de São Paulo; onde se especia- de controle do movimento de avi
Iizaram em rneteologia e controle os tiveram boa impressão-do traba
de vôo, encontram-se, agora, no Rio, relhos de "Iiúktrainer-" e a sala
em estágio na torre de ceetro de de teletipos. Os estudantes uruguaí
controle de vôos de aeronaves dá os tiveram boa impressão dotraba
Diretoria de Rotas Aéreas, no aero- lho de seus colegas brasileiros.
porto Santos-Dumont, os srs. Car- Desta capital, regressarão a'
los Segundo Temperan, Pedro Vk- Montevidéo, para intregar a e�l1i
tor Ocampo, Aldo Garcia Calvo e pe de tec,nticos cio serviço de con
Yarviz Mario Benedetto, funciona- trole do ae.1'ooorto nacional de
rios da Diretoria de Aeronáutica Carrasco, recellt,emeute CGmstrui·

. Civil da República .oriental do Url1-' do pelo governo uruguaio e consi
�uaí. A fim de melhor conhecer a derado um dos melhores aerodro
infra-estrutura da aviação brasilei- mos sul-americl'l,n,os. Estudantes de
ra e manter contacto maís intimo outros .países visinhos, in'clusivc
com os técnicos nos assuntos em do Paraguai e da Bolivfá, estão
que se ,especializaram, estiveram (requ_entando as � da ES1cola
em visita às�instalações e oficinas Técmca de Aviaçào;de onde já tem
da Panair do Brasil, 3'coniparih�os saido varias dez'enas dé técnicm;
do coronel Carlos A. Diaz, adido brasileiros que hoje ocupam po�i- ---------........-------------------"-----------
aeronáutico à Embaixada uruguaia ção e e,�taqne na organizaç�o. de IDO R. Janeiro, verificando. de perto nossa );nlfra-es,u·utura aeronautka :E8CRlTÓRIO .JUBÍDIOO COMER.CIA.L

A...un-t�,,: Jl.Ü·í" iCt)fI\'- Comel'ciaà - Rurais II Infot"roo.ti",,,,,,
Hn.dereçO Tel. ELIBRANCO - LAJES' - Saabl Catar·ina
Oonllulte .1 n�CI Orgoni'.&(Jçáo ont_ da. ,flft d�idit" pela com'

�ra, ou v�ndCl de im.,.ÍII. pinhai. ou qualquar
. empne,a..,..� .tacio �

DiNtor: •• DR. ELmIARlO DE CAMARGO BRANCO .

�

ADVOGADO
' .'

Rua' Frei Rogério. 54 -- Caix. Putal 54 - FDU 54AVlsa "'ao seus 'clientes a mudanca .de
escritório' pata a rua João Pinto n.O 5,

junto à Redação do -O Estado-.
APENAS Cri·UI

'j
CASA MISCELANEA distri

Com � infi.. IIIl11UÜ•• Voe. buicrora dos Rãdíos R C A_tá all:J[Ihando o seu proximo. . •

. :.
Contribua par� a CaiIa de Es..ol.. . Victor, �al�ul�s _e DlSCO_"
..-08 "lndlCeJlteB 4. "Flerlaaó••lliI., Rua Cilnselhelro Mafra

l

,

00000000000€3-
De tudo nêste mundo uma pes

soa pode arrepender-se, menos de
ter economizado.
DEPOSITE NA CAIXA ECONôl\fl

CA FEDERAL

0000Q-E:3-00oooa
.,

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

a�é o fim
-- Pedimo. avisar por tele41l'S-,

ma. quando o jornát não cheljJal'
no me.mo dia. , .

.tJUEjXAS E RECLAMAÇõES I{'REZAVO LEITOr{: Se o que tbe

it.tt'T),S:Sa. e, realmente, uma providencia
para endire-itar o que estiver errado 00

para que alguma falta não se repita; e

N ..�O o escândalo que a sua reclamação
ou quet xa poder-a vir a causar, encarne-

nbe-a , SECÇÃO RECLAMAÇOF,S.
.
de O ESTADO. que o caso será !e-lacto

sem demora ao conhecimento de qtle:DJ
de d ireito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ce

evs não sejam puhlicadcs nem a r-ec+a

maçáo nem a providência tornada.

DOENÇAS NERV<)SAS
Com 08 progressos da medidllt

hoje, as doenças nervosas, quandll,
'ratadas em tempo, são male,q per
feitamente remediáveis. O curand",�
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os Indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispi«
de um Ambulatório, q.ue atende IfES"
tuirameute os doentes nervosos 1114

digentes, na Rua Deodoro 2'8. das'
às 11 Ihoras. cHàriamenta.

u;t.

Reabertura do
Laboratório

R adio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

MDntagem de r,idios, Ampli- �

I
ficaclores-Transmi"o:l:"eB

Material importado direta-
,

mente dali U. S. A
Proorietá rio

ütnmar Georges �õhm

I
E�ecb e - Tscnico - ProfÚlllio'nal

formado na EUl'opa
Florianópolis

Rua 10ão Pinto n 29 .. Sob.

AOS SOFREDORES
A Dra_ L. Galhardo, ex-rnédilOa dI)

Centro Espírita Luz·Caridade e Amor.
comunica a �udança do seu consul
tório para a rua dO' Senado, 317, 2-

andar - Rio de Janeiro.
(Consulta.. Cr$ 20,00), onde pa."'"

a oferecer os seus -préstimoo. Escrev:!
detalhadamente o nome, idade, ende-

reço, �nviando envelope seladO' � sub.'
critó 'para a resposta, juntamente co_

a. importância acima,
/

MCRITóRIO ,. IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
Encarrega·se de: compra, Tenda, hi

Po�a. legalização, avaliação e admi-

.
nistraçâo de imóveis.

\

i "Organiza,. também, papéis para com-

Il.ra de propriedades pelos Institutos

_I d�Previd�ncia ! 1tf"!'tepio. �sta9ua!._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONVITE
Temos o grato prazer de dirigir aos prezad(i)� companhef

ros das Fôrças Militares, aquí sediadas (Base (Wre.a - Capl�
tania dos Portos - Escola de Aprendizes Marínneíros - 14

B. C. - 7a 'E. L A. C. - 16a C. R. - H. M. F: e 'Fôrça Pública,
do Estado) e aos das suas reservas, be� como .as exmas. �a-... - �� -
mílias dos militares, um veemente apelo _

e amiscoso CO�V�IJÇ
1111 '

I ' para .eompartilharem, unidos em Cristo, pelo bem da Pátria,
l'lolor a o eo cru da nossa tradicional Páscoa dos Militares a .celebrar-se: este

,

.

• . ano, pela 23a vez, ás 7,00 horas do domingo, dl� 5 d� maio.

V�NDE��E um.�marca .eh, Nesta Capital, a Páscoa dos Militares sera reall�ada no
max - mll rotações � f�rçá I Quartel da Fôrça Pública do Estado, constando de �lSSJl eamd,e 6 9:, � cavalos, possuindo co- I

pai, celebrada por S. Excía. Revma. o senhor Arcebispo Metro-
te de ôleo, \. politano D. Joàquim Domingue� de Oliveira. ;\ ,O moto� �de ser. examma- Rogamos encarecídamente a todos os companheiros de fé,
do em Itaia] com o sr , �wal- civis e mtlítares para difundir o mais possível, toman'?o CO,JIlOIdo Du�:� delegado Instituto

seu O convite que 'ora fazemos aos militares, de todos <lIs grausdos Marlt��os. Tr'Jtar_ com. Sld 'da hierarquia, -àa ativa e da reserva e suas exmas. fa�ílias .

nei Notetl a rua Joao PlOtO.
Após a S. Missa, será oferecido, aos, comungantes, um ca-

34. 1'e·!efone ! 1�4; fé no Rancho do Quartel da Fôrç� Pública deste Estad<'{ .

Para atender as confissões terão sacerdotes na Catedral
Metropolitana e Capeta do Estreito, 8: partir das 15,00 ,oras.do dia 4 __: sábado. \

Tenente "Gercino Gerson. Gomes - Becretárlo da Comis
são Organizadora.

'Firmado um acôrdo
uanílícadores

os Páscoa dls ,MIlitares de 1946entre

Na Delegacia, Regional do Trabalho, entre, os panírícadores
;,::!oi firmada a seguinte:

'

ATA DE ACôRDO
Aos vinte e nove dias do mês de abril de mil novecentos e

"quarenta e seis, 'na sede da Delegacia Regional do Trabalho, sita
.:::á Rua Padre Migue.linho n. 16, nesta Capital, presentes os senho
res Charles Edgard Moritz e Teodoro Ferrari, representantes da
Associação Profissional da Indústria de Panificação e Confeitaria
-de Florianópolis, São José e Biguaçu, e, os senhores Carlos Bueno
.de Amorim e Hercilio Gomes, representantes do Sindicato dos
"Trabalhadores na Indústria de Panificação e Cqnfeitaria de Plo
.ríanópolts, São José e Biguaçu, realizou-se esta reunião para a

.elaboração elo Presente córdo, sob a presidência do sr. dr Raul
.Pereira Caldas, Delegado Regional do Trabalho, neste Estado.

Ao final dos entendimentos, concordaram as entidades ací
. .ma mencionadas em firmar o seguinte acôrdo, de aplicação íme
,�iata para os munícípíos de Florianópolis, São· José e Bíguaçu.

. De acôrdo com as cláusulas abaixo estabeleceu-se: •

1° - Fica aprovada a seguinte tabela para aumento de venci
.mentos, sob a forma de abono,

Salário mínimo - Cr$ 400,00
Mais de Cr$ 310,00 até Cr$' 500,00 inclusive '30%
Mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 800,00 inclusive 25%
Mais de Cr$ 800,00 até Cr$ 1.000,00 inclusive 15%
Mais de Cr$ 1.000,00 '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10%

Para menores de 18 anos salário mínimo de Cr$ 200,00
2° - O aumento será concedido a partir de l0 de abril de mil

.novecentos e quarenta e seis.'Participarão dêste aumento sómen
te os associados do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
_Panificação e Confeitaria de Florianópolis, São José e Bíguaçu.

39 - Os aumentos a- que se refere a tabela acima, deverão
,ser calculados sôbre os salários vigentes em 10 de maio de 1945,
permanecendo, porém, inalterável a percentagem daqueles que,
::além dos salários fixos, percebem comissões, ficando, outrossim,
acordado que os operários que já estejam percebendo abono-provi
.sórío, a partir de outubro de 1945, data em que deveria ter sido
.assínado o presente acõrdo o que por motivo imprevisto deixou
-de ser efetuado, não perceberão novo acréscimo, a não ser por ex-
�'pressa vontade do empregador.

4° -'- Para os' que vierem a ser admitidos, do mês dêste acõr-
do em diante o salário mínimo permanecerá O atual de .

Cr$ 310,00 e Cr$ 155,00, durante:o primeiro ano de emprêgo, con
.isiderado período de experíêncía-

5° - Os operários que fizerem trabalho noturno, perceberão
'o acréscimo sõbre o salário noturno e o abono.

6° -:- No caso de ser decretado pelo Govêrno Federal aumen
-to de salário que atinja os trabalhadores em Panificação e Con
r.reítarta, ficará o presente acôrdo automáticamente sem efeito.

7° � Aos operãríos que não estejam prestando- serviço efeti
'"O ás firmas empregadoras, 'por motivo de convocação, licencia
.mento ou outro qualquer, não será concedido o abono. Os operá
rios, que estejam nessas condíções, quando do retorno ao serviço,
..;farão [ús ao abono a partir da data em que reínícíarem o traba-
3ho.

,

'

•

E por estarem de pleno acõrdo firmam o presente acôrdo
,',que entra em vigor, nesta data.

,Florianópolis, 29 d abril de 1946.
Charles Edgard Moritz - Representante da Associação Pro

fissional da Indústria de Panificação e Confeitaria de Floríanó-
';polis, São José e Biguaçu. _

Carlos Bueno de Amorim - Representante do Sindicato dos'
-''T:cabalhadores na Indústria de Panificação e Confeitaria de Flo
.:rianópolis, São José e Biguaçu.

Teodoro Ferrari - Representante da AsSOCiação Profissional
lla Indústria de Panificação e Confeitaria de FlorianópOlis, São
. .José e Biguaçu. .

Hercilio Gomes - Representante do Sindicato dos Trabalha
..-dores na Indústria de Panificação e Confeitaria de Florianópolis,
."José e Biguaçu.

'

Com'pra-se
Mobília de sala, grupo este

fado, em bom estado,

Dirigir-se à caixa Postal 106
Nesta,
a· a a

.'

ENTILADORES
Vendern-•• doi. ventiladores alac

.tricos. grandes. poro cimo de me

Sll. ou pare�.. sendo um oscilante,
propríos para escritório.' barbea
rias. cófee, etc. Tratar na. rua Al
mirante Lamego 15.

• • •

Motores a óleo crú

Crédito
,

Mútuo' Predíál
\
.,

Mal it:mos, industr iãis con

jugados com dínamos, para o

tornecimento de energia elétrica.
Informações: rua M'aior Coata.
33 - Fpolis (tSv-I).

. . ,..

4. Rirea Mutti &: Ciae
Repruenta�õe�, (onsigna�ões e

conta propria
Aceitamos representações
poro. o Estado' do� 'Paraná.
Rua C&ndido Lopes 40.

Curitiba
• *.*

- PalQnÓ

A maia. pr'efertda� .e inegável.
2 sorteios'meu!\ais 4 e 18

PRÊMI-0 MAlaR c- s 0<.50:00

Precisa-se de' um oficial de

barbeiro, competente. ._

Tratar no '�Salão Record" à ' .;..._ _

Pra� 15 nO. 21. fi v. 5
xxx

PERDEU-SE-

I

Muitas bonificaçõe% f; médico grath
Tudo isto pó r apenas Cr$ 1,00

RAUL PEREIRA CALDAS
Delegado Regional do Trabalho

/'

Ag&aGicg. Rep�ntaç6u em

0.-'
Matrb: nol'ian6poU.
Rua Jolio Piato .. n. !,

CGiza POIItal, 31
-

Filial: C_i6ma
Rua Floriano Paiuto • .Ja

(Edit. E»Y6p'l"lú'_
T..t�ra:na.: ·PRlMUS"
Aaent. _ prinGipat.
lnunlctpiOl do E.tC7d..,

Removida· a última barreira
NOVA DELlU, S (U. P.) - A última barreira ás negoeíações

diretas entre os ;representantes da população da India e o govêr-
1:;0. brítaníco sôbre a independência' da India foi removida quando
o presidente da �iga Muçulmana, Jinnah-, anunciou a sua dispo
sição de negociar na mesma mesa, com os hpmens do Partido do
Congresso. Os representantes dirigiram-se para Simla, afim de
conferenciarem.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMEBCUL
(Com um Departamento Imobiliário)

'Vendas de pillhais, fazendcs e emprêsas
Diretor: dr. Elíaiárie de Camargo Branco

ADV8GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caix1l P08&al 54

End�re,ç,() teletrráfíco: "Elibranco" - Lajes - St- Catarina

•

_((. ..-:"

... + ,.; I..

BARBEIRO

Há circa d. 15 dicu • .atra I..a.j_
• Bom Retizoo. perc:leu-s. uma pailP:
ta com lI'oupa ele creCllllça. Pede-e.
a quem .ou!M1io da m..mea infor
mar D.a Lincsrica. PJ'o.....o. rua

Felipe SchuiWt. - Flo::icanópolÚl.
10 'r,-3, \

Os depÓl.lito8 feitos "as c..iXIUI
&onõmicas Jo'ederais são guanU-
dos pela ÚniiG, co1lÍor•• dispÓle .;

,

decret. 24.427, de 19 de junllo de
1934.

��e:::3-

MACIIAOO • elA.

(.)R'I_�A �DO SOA RPBJLLI
Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobrelOja Telefone .J514 (red'e interna)

Cai"a Postal 5 t --- Fad. teleg.: «.Scar:pelli))/ -_- Florianópolis

"

.'

)
t,
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Buenos Aires, 2 (U. P.)
Continua no mesmo pé, o gra
ve problema da produção do

tr:i:go para abastecer outras
" países. O oferecimento �o go

vêrno argentino no sentido de

pagar cinco pesos por quintal
vendido por eles ao govêrno
não teve segundo informa-se,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO a esperada, reação favorá�el�������������������������==������==������======��==�====�==���, entre os �gricultores. Devúio
á escasses de trigo os agrícuí
tores não podem oferecer este

produto, por isto o ofereci::nen
to do govêrno nada valera.

APRECIAÇÃO SÔBRE A 3.3 registrados, deverão compare- Com 4 "goals" - Mandíco no seu primeiro compromisso
R,ODADA cer á sede para a reunião do (P. R.). do Campeonatolnterno de Fu-

Departamento de Arbitros.· Com 3 "goals" - -Verwla teboI.
* (Car) . Já no "Torneio Initium" ti-

DIREÇÃO DO DEPARTA- 'Com 2 "goals" - Leônídas uuha-se visto um quadro d.e Viajar nos aviões da
llIENTO DE ÁRBITROS (Car.) , Póvoas (P. R.), Zacchí bons elementos' rr:as qu� J�- VARIG
A presidência' da Federação e Itamar (AtI.) ; Augusto gando com .ínexplíeâvel.idísplí- é ter a certeza de que viajará com conforta

Catarrnense de Desportos', em (Fi2:.), Nizeta e Sapo (Avaí). -cência, via-se subjugado por rapidez e segurança.lA. 'o �

1 Os aviões da YARIG primam pela pontua-
sua última sessão, resolveu de- Com 1 tento - Zacki, Faté- adversários de menor va or

lidade.Ç>1 u b e
signar o sr. Carlos José Batís- €0, Ivan, Lange e Nicolau técnico. Foi o que repettu-se os que a têm honrado com sua perfer ência,
ta para, <sem prejuízo de suas (Avaí) : Lauro, Odílio, Luiz IIi frente aos Veteranos Cole- são testemunhas de que as horas e dias de

I MI" G d ças como chegada e saída de, Florianópolis e escalas,funções no Departamento de e Moacir (Boc.) : co, arcos
I grais.

ran e esperan
_

'

vêm sendo observadas rigorosamente.
Futebol Amador, dirigir o De- e Arí (Fig.); Aníbal e Capeta, Nazareno .e Edgar n� apre-

Viajar nos aviões da VARIG é ter a ces

partamento de Arbítros e Au-' (AtI.); Sanford e Le�etmhai�entaram Jog? pro,porcIO'�ado za absoluta de que e",b..rcárá e chegará nos

xiliares. I (Car.) : Nelson, Fornerolli e as suas ca:pa-cidades, NaZale�O dias e horas aprazados.
..,

I Carioni (P. R.). sem entusiasmo e Edgar, prm-
PROIBIDA A ENTRADA NA Nelson (P. R.) e Tavinho cípalmente no segundo tempo,

,

PISTA I (Avaí) , "goal" contra o pró- preocupado em fintar Meme-
, prio clube.

'

co, foram duas figuras falhas

A presidência da F. C. D.! luizes que atuaram no gramado. Nilo, fora de sua

cientitíca aos clubes, que, a: Newton Monguilhott, 4 ve- verdadeira posição, fez tam-
, Viagens rápidas entre Curitiba e MontevíLuiz

partir do dia' 27, fica expressa-, zes ; F'rancisco Prazeres, : ve- bém _uma p.art:da com certo
déu, com escalas por 'Florianópolis, Pôrlo •

mente proibida a entrada na zes; Agapíto Veloso, Joao F. desleixo. BlChln�o na defesa Alegr'e, Pelotas e Jaguarão,

pista de qualquer pessôa per-. do� Santos e Lúcio Carva,lho, foi o mais pr.odutIvo, se.cunda- Informações na filial de Flnrianópolis: E<I.·
-

Getúl P L No f icio La Porta.tencente aos clubes exten-: 1 vez. do por etu 10 e . UIZ.
Praça 15 de Novembro _ Fone 1.325.

dendo-se essa prOibição não I Os restantes jogos ataque, Gil desdobrando-se em

SÓ aos diretores dos clubes co-
I

Dia 4 - Bocaiuva x Cara-i esforços quasi desesperados,Nize-
mo também os seus represen- [vana do Ar. . portou-se como a prunerra tí-

tantes, permitindo-se, sõmen-] Dia 5 - Figueirense x Pau- gura do seu quadro.
,

te, a Ipermanência do massa-l Ia Ramos e Avaí x Atlético. O que faltava para o Inter

gista, devidamente registrado1j, Dia 11 - Paula Ramos x mato s�brava Ipara? Vetera-

na entidade máxima. Bocaíuva.
,

nos: fibra. O .onze integrante
* I Dia 12 - Figueirense x Avaí do conjunto comandado por

TORNEIO RELÁMPAGO 1)A, e Atlético x Caravana do Ar. Gordo, deraan",,� de corpo e. al-
CIDADE I ,'*' ma-á luta durante os 90 mmu-

-. _ . QUER EXCURSIONAR A tos da peleja. O Internato fa-
Com a realtzação da terceí-t >

BLUMENAU, zendo forte e. continuada pres-
ra rodada, é o seguinte 'o �o- Alto dirigente do Paula Ra-l são sobre o reduto guannecido

TORNEIO MUNICIPAL vimento do Torneio Relam-
mos informou-nos que, findo o' por Fulvio, que 'Portou-se com

CARIOCA pago dos clubes amadores da" Torneio Relâmpago", o grê- muito acerto, nada conseguia
Rio, 2 - A terceira rodada Primeira Divisão da Cidade; mio da Praia de Fóra irá en- dia_,nte da tenaz resistênci�do Torneio Municipal carioca, Jogos realizados tender-se -com.os paredros dos oferecida pelo sexteto defensí-

a ser realizada domingo pró- Fígueírense, 4 x Caravana clubes de Blumenau para a 'vo do Veteranos.
'

ximo, constará dos seguintes do Ar, 2; Paula Ramos, 4: x rea:li.zacão de uma excursão a Memeco num bom dia, mar
encontros: Bangú x Flumí- Avaí, 2; Atlético, 2 x Bocaíu-

essa progressista cidade barrt- cou bem Edgar e auxiliou erí
'nense, Flamengo x São Cristó- va, 1; Avaí, 4 q Bocaiuva, O; O'a-verde� onde pretende efe- cientemente o setor direito,
vão, Madureira x Botafogo, Caravana do Ar, 6 x Paula tuar partidas de futebol, Bas- onde Germano ao princípio
Canto do Rio x Vasco e Amé- Ra�?s, 2; Fi,�eirense, 5 x quetebol, Voleibol e, Atletis- um tanto falho' vem, �ir.mar-<seri-ca x Bonsucesso. Atlético, 3; �tletl�o,' 6

x,
Pau-

mo, já que possue atletas de no fim. �a linha média Gordo TOME RNOT* la Ramos, 3, Avai, 3 x Cara- valor como: Tareco, Chocola- sobressaiu bem secundado por
,RESOLUCõES DA F. C. D. vana dó Ar, 1; Figueirense, 4 te Vadico, Minela, Machado, Américo. Jarbas não bisou

Da Nota
�

Oficial n. 5/46, ex- x Boca�uva, _3. Paulo Lang, Paulo Scheide'- suas últimas atuações. -e:::3-E:3e:::3-E3€:3-E:3-e:::3--E3pedida pela Secretaria da F. SItuaçao dos c�uhe� mantel, Nivaldo, Póvoas, Nal- No ataque todos trabalharam
C. D., extraimos os seguintes 1°' lugar FIgueIrense, di e outros elementos, sendo c()m denodo, ruparecendo um Economizar não é obriglliÇão !'or-itens: com 6 pontos ganhos, O p?lltOS I que as partidas de Basquete- pouco mais Ernani pela técni- que é, .an�� d:e tudo,

.

imperIOSO<
7° - REPRESENTANTES perdidos, 13 tentos pro e 8 boI e Voleibol se efetuarão ca e Heinz pelo oportunismo. deve� mdlvldual a serviço da co-

f· .

,.

bo f letindade.DE CLUBES - Cienti lcar aos contra,
nUllll sabado. No dIa seguin:te, JUIZES: Perone: m, a- DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI.clubes que, de acôrdo com o 2° lugar - Avaf, �om 4 pon- pela manhã, terão lugar as lhando porém no terceir.o ten- \ CA FEDERAL"Regulamento Geral, não exis- tos ga�os e 2 perdl!los, 9 ten-
provas de atletismo, e, á tar- to do Internato. Héli�ho: mui- €:? -e::::3-E3" €3t:3-e:::3-e::3-te representante credenciado tos ipro e 5 contr�.. de, a partida de Futebol. to boni.

dos clubes, para os jogos e sim 2° lugar - AtletlCo, com 4 * GOLEADORES: Heinz (3) VaLmor, Heinz, Ernani e Al-
junto a F. C. D., dispensando- pontos ganhos e 2 perdidos, 11 CAMFEONATO INTERNO DO e Casinho (.penalt), para o Ve- miro.

,

,se, por consequência, essa re- tentos pró e 9 contra. COLÉGIO CATARINENSE teranos e Edgar, Bicho e Nilo Internato: Celso, Pedro Luiz
presentação nos jogos. 3° lugar - Caravan� do Ar, Veteranos, 4- x Internato, 3 para o Internato. e Getúlio; Harry, Bichinho e:

8° - ACORDO OU IMPUG- com 2 pontos ganhos e 4 per- Causou verdadeira surpreza QUADROS: Veteranos: Ful- Nazareno; Edgar, Hans, ('MI.
NAÇÃO DE JUIZ - A impug- didos, 9 tentos pró e 9 contra.

nos meios desportivos do Co- via, Germano e Memeco; Amé NUo e Borl>a.
nação de qualquer juiz, como 3° lugar - Paula RaJnos, légio, a d'errota do Internato rico, Gordo e Jarbas; Casinho, I
também qualquer acârdo, pa- com 2 pontos ganhos e 4 per-
Ta ar.bitragem de jogos, só ipO- didos, 9 tentos pró e 14 con-

derá ser tomada em conside- tra. �

ração, até QUARTA-FEIRA, 4° lugar - Bocaiuva, com O
ás 16 horas, de cada semana, pontos ganhos e 6 perdidos, 4
cabendo, em caso contrário, a tentos pró e 10 contra.
-F. C. b. designar o juiz que Qe- Goleiros vazado.s
ve á arbitrar o prélio. Essa Silvio Soncini (Bocaiuva),
impugnação ou êsse acârdo, 10 vezes; l.:::aias (Fig.) e Ni
será feito mediante oficio, as- valdo (P. R.), 8 vezes; Currú
sinado pelo Presidente do Clu- (Atl.), 6 vezes; ArÍ (Car.), 5
be. vezes; Vadico (P. R), Peixo-

* to (Car.) e Adolfo rtAvaí), 4
REUNIÃO DE ARBITROS vezes; Tàtú (Atl.), 3 vezes;
A FederaçãKy Catarinense de Puccini (Avaí), 1 "'-ez�

Desportos, em sua última ses- , Artilheir?s
são, (,leterminou que ás 4as Com 8 "goals" - Abelardo
feims, ás 16 horas, todos os (Fig).
árbitros registrados e auxili'á- Com 5 "goals "
res de árbitros, devidamente (AtI.).

Com a condição de
não ser militarizada

GriJg;g, Paris) 2 (U. P.) - O
Conselho dos Ministros do Ex
terior das quatro grandes em

suas conversações decidiu, ho
je, resolver as pequenas. que�
tões em agenda com dois perr
tos para cada um dos chance

leres, em sessões plenárias. O
Conselho resolveu entregar a

ilha Pelagosa, no Adriatico, à
Grécia garantindo, porém, o

direito de pesca aos italianos,
e decidiram entregar a Itál�a_a (
ilha Pianoso com a condíção
de que a mesma não seja mílí-
ta�a.

'

6 , O InADO-Sexta .. felra" 3 de Maio de .46

i
\

SegundO DOS informaram, para o confronto de -aman�ã.com.o Bocaiuva, o
Caravana do Ar não contará com o concurso do «IDslde-rtgbt Saoford,

que sofreu, um acidente segunda-feira \úUima.

Observando bem o desenro
lar dos três jogos da terceira
rodada, dos clubes de amado
res da Primeira Dívísãb da

Capital, formamos 'a seguinte
apreciação:
Melhor conjunto:

Atlético Catarinense.
Melhor jogo: Figueirense x

Bocaiuva.
Melhor goleiro: Arí, do Ca

ravana do Ar.
Melhor zagueiro direito:

Barbato, do Bocaiuva. .

Melhor zagueiro esquerdo:
Katcipis, do. Atléti.co.
Melhor médio direito: Gato,

do Caravana do Ar.
Melhor centro-médio:

II, do Bocaiuva.
Melhor m é d i o esquerdo:

Verzola, do Caravana do Ar.

Melhor extrema direita:

Mando, do Avaí,
<

Melhor meia-direita:
, ta, do Avaí,

M e I h o r centro-atacante:

Djalma, do Atlético.
Melhor meia esquerda: Mi

ro,' do Atlético.
Melhor extrema esquerda:

Abelardo, do Figueirense.
Melhor jogador da rodada:

Katcnpis, do Atlético.
,

*

I'

P. N.

SO(LEDAOE .ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização de 'América do Sul

Amortiz:tçuo de. Abril de 1946
No sOl'teio de amortização realizado no dia 30 àe Abril de 1946, foram

." a.rnortizados' as seguintes combiro,ações:.

CZU ROM\ J QKN Kas V.IU IIF
Tod,os os portadores, dos títulos em viqo�. sorteado� com estas 'A com�i�a�ões.

poderão receber 'imediatlllmente ° capital garçmbdo a que tem duelto.
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

,

ESCRITÓRIO pura � Estado de Santa Catarína: -- FLORIANOPOr.,IS
Rua João Pinto, 13 -- Sobro Próximo sorteio em 31-5-46

Inspetores e Aqentes em todo o Brasil.

I

Djalllla

"

�
_'
..
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃOI

-Vtrurgia e Ortopedia cííníca e cí
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
OONSULTóRIO: R. 6oão Pinto '1
Dlárlamente das 15 às 17 horas.
BJiíSID�NCIA: AlmlT;ante AlYbb,

36. Fone 'M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médlco-cínúrgtea de Olhos
- Ouvidos. Nariz _ Garganta •

.DIploma de habilítacão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

OONSULTóRIO _ Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 ãs 18 horas.

ROSID�NCIA _ Comselheiro Ma·
fra, 7.7..

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAEtLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida.
de do Brastl) , Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da ·Santa
Casa de Misericórdia, e H9spital
Psiquátrico do Rio na Capital {t e-

deraI
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NE�VOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélla

N·ET0
- Rua Felipe Schmédt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas _
.

. Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 _ Flertanõpolís.

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGlA - MOLÉSTIAS DE SID·
.... NHORAS - ;PARTOS ...

'·Formado pela Faculdade de Medi-'
cinna da Universidade de Silo

.Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia�eto
,Cirurgia do estômago e vias bl·
'Uai'êS, intestinos delgado e grosso,

- tiróide" rins, próstata, bexiga,
·.dtero, ovários e trompas. Varico·
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
-Bchmídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
R1i:SID.IllNCIA: Rua Esteves Jll·

nior. 179; Te!. 'M 7;641 �--_

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

Florianópoli»
Assistente da Maternidade

,CLíNICA MÉDICA E'M: GERAL
I Doenças dos órgãos" inter nos, especial-.

mente do coração.
, ELECTROCARDIOGRAF.1.1

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos,
I_ Consultas' diàriamente das j 3 às ;8

horas.
,-Atende chamado. a qualquc-. hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

. les, 18. Fone 702
11U�SIDtN'CIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

I '

OR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncta Municipal e de

Cariàade

CJ,tNICA'IUF,�DJCA DE CRIANÇAH IADULTOS
OONSUI,TólUO: Rua Nllnes .Ma·

Ichado, 7 (EciifíCio S. Pr-ancrscoj,
Consultas das 2 às 6 horas

'

RESID:€NCIA: Rua ;Vlar<':chal GUI·
lher'hie, 5 Fane 783

I
f

I

J
,

�.

1 :

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
vga : Prática na. Rio de Janeiro
·CONSULTAS _ Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
.tarde excepto aos sábados. da. 1-4
;és 16 horas - CONSUI,TóRI0:
'.:'Rua 'Jóão Pinto n. 7, sobrado _

'fi'one: 1.461 .:: Residência: Rua
I ··Preside;nte Coutinho, 58

I'

DR. 'MARIO WENDHAUSEN
Médico ';110 Centro dE: Saúde e Di
tretor ,do Hospital r'�,'rêu Ramos"
'CLINICA MÉDTCA de adultos e

.
crtanças .

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
valtos da Confeitaria "Chl-

qutnbo") •

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESTD1tHCIA: R. Felipe 'Schmlrít,

'38 - l"one: manual 812
--------------------�

DR. BIASE FARACO
Médico -, chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
·AFEC�õES URO-GENITAIS

'iDE 'AMBOS' OS SEXOS _ RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

"Felipe ..Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

'.\Qoenças dos íntestrnos, réto e
.,.,nus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite arnebiana.
F'Isíoter-apía _. Infra vermelho,
'Gonsulta: Vitor Meireles, 28.

AWJ;Jde diariamente às 11,30 ns
e, à tarde, das 16 hs." em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1007

MACOS.
A.té.t1COS
To...

fiil c.tai
"SI!.VEDlA-

Gr."d. T...

4UTOM8·BILISTAS
AfeaçÃo

Pal'a O seu dínamo ou

motor de arranco

�1lJ. '
" .,:\r}) .';ICINA ' EMALDA

eCfro-RadiCl-'� Praça da Bandeira

'I. ------ .-,n-e...._3...7- _

- ... III _

"ALIANÇA
."'"

COMPANlDA
.. ..,..... -

,..d.d. •• 187. - Sé".: I A I ,.
mCJ:lfDIOS B TBA.lfSPORTI:8

Ci-fras do _.Baísnço de 1944:

,CAP't'lI'AL E RESERVAS
>Res�a-bilidad�8
,Recebi
Ativo

Cr.
Cr$

80 :900.606,30
5,918.401.755.97

67.053.245,30
142.11�.603,80

x-

Viagens
PELO

Euresso Notorn do jornal
O EsrrAI)O

FLORIANÓPOLIS' - JOINVU-E
SAíDA DE FlORIAHO?OUS: _

CHEGAD1l A: JOI_ttVIU:
SAlDA DE JOIHVllE:

(HEGADA A FlORIANO?OUS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Informações:"
Em Fpolis. - na Redação d.o «O ESTADO»

Em Joinvíle _ no Ho·tel Príncipe

Os
.

ensinamentos da:'
guerra aplicados
na paz
(Serviço especial :do IC:Ele

para "O Estado" ) ..

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florlanõpolls·

«

a

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

,

Londres - Não toram pou
-cos nem pequenes os ensina
mentos adquiridos durante a

guerra pelas Indústrtaa britâ
nicas, que durante os seis anos

do conflito estiveram entre
gues, cem por cento, ás ativi
dades destinadas a· auxiliar o

esforço nacional. Assim, é ló-
gico que durante todo esse

. .. _.

tempo os faibti-cante.s Ingleses O PRECEITO DO DIA
tenham encontrado a desejada UTILIDADE DA GELADEIRA
oportunidade para desenvolver O calor favorece o desenvolvi.
e aperfeiçoar 'um sem número menta ,.doa micróbios nOI Glimen·
de descobertas e de novos pro-l toa que. por i.lo, �e tornam p�ri
cesses índustníaís de natureza 90$01 para Q. eaude. � gelG�elra

." , , conservo O. alimentos. lmpedlndo
a rnal:S variada ]íJ0SS1vel. E" . .e que êles se eltraguem.
claro também ('que 'agora to- Evite que ·oe· alirt\ento. fiquem
das essas descobertas estão .atragodoe, ccmprando ou faae.,do
sendo aplicadas na produção em sua cala urna geladeira. SNES.

pacíêíca, O que se dá com Cemulas, Gravatas. Pijames
grande frequência dada a I Meia .. da. melhores, pelos me
enorme expansão que vem to-: Dores preço. .6 na CASA MIS
mando as atividades índus- CILANEA - f'luoC. Mafia. 6
tríaís-da Grã-Bretanha. Assim, j
ainda há menos -de um mês

-------------------------------'""!I;an:l'linciou�se nesta capital, 01 CONTA CORRENTE POPUL..AR
•

próximo lançamento no mer- Juros 51/2 a. a. -- Limite Cr$ '30.000,00
cado de um motor a gasolina Movimentação com cheques
extraordínarâarnente econômí- Banco do DI·strt·to Ped·eral S. 4.co, capaz de atender a várias
aplicações. Trata-se de uni
motor resfriado a ar, pequeno,
compacto, de grande facilida
de de acionamento, e capaz de

i f'l!lncionar com absoluta precí
.sao mesmo sob as mais des-
vantajosas condíções, graças a

robustez do seu fabrico e sim-
� plicidade do seu desenbo,. Esse

l�
motor, apresentado com 1 ou

2 cilindros apenas, pode ser
produzido com força variando
de 2 a 10 HP, e o seu emprego
é parücularmente aconselhá
vel na agrtcultura, nos diver-
sos trabalhos da engenharia
civil' e em todas as atividades
similares, pode1ndo ainda ser

aplicado como gerador de for
ça para as pequenas oficinas.

Rua

JUIZO DE DIREITO DA CO
MARCA DE TIJUCAS

Edital de praça com o prazo de 20'
dias

O doutor Maurillo. da Costa.
Coimbra, Juiz de Direito da Co
marca de Tijucas, do Estado de
Santa Catarina, na forma .. da lei,.
etc.
Faz saber a todos quantoso pre�·

sente' edital de praça com o prazo:
ele vinte (20) dias virem OU· dele'
conhecimento tiverem, que no dia:
22 (vinte e dois) de maio próximo,
ás dez (lO) horas, nesta cidade' e'
comarca de Tijucas, á porta do'
edificio da Prereitura Municípal..
o porteiro dos, auditórios trará a,

público pregão de venda e arrerna

tacão, a quem mais der ou maio!"
lanço oferecer acima do perço de'
criminados, separados para paga·
mento das custas e mais despesas
do arrolamento de João de Araujo
Roslindo: Um terreno aforado, si
tuado nesta cidade, á rua 13 de'
junho, com a área de 2.210 metros
quadrados, contendo 29,20 metros
de frentes que fazem na dita rua

13 de junho; extremando ao suF
com terras de João Alberto da
Silva e ao norte com ditas de Edu
ardo Cordeiro e rua Juvenal Cou··
tínho. ao oeste com ditas de André
Wendausen, no valor de cento e'

dez cruzeiros e cinquenta centa
vos (Cr. S 110,50). 2 Uma casa de'
madeira; em máu estado de conser

vação, avaliada por duzentos e'

trinta e nove cruzeiros e cinquen-·
ta centayos (Cr. $ 239,50). QueIIlI
ditos bens quizer arrematar, com-

• pareça no local, dia e hora acima
1 mencionados. E, para que chegue
a notícia ao conhecimento de todos,
mançlou expedir o presente, que
deverá ser afixado no lugar do
costume e reproduzindo na imo
prensa de Florianópolis. Dado e

passado nesta cidade de Tijucas,
aos vinte e cinco (25) dias do mês
de abril do ano de mil novecentos
e quarenta e seis' (1946), Eu, Ro
dolfo Luiz Buchele, Escrivão, que
o subscreví.
(as.) Maurillo da Costa Coimbra

Juiz de Direito
Selos afinal. Está conforme o

original, que afixei no lugar elo
costume, ao qual me resporto e
do.a�fé ..

Tijucas, 25 de abril de 1946.
Rodolfo Luiz Buchele

Escrivão

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf

«putsch»
LONDRES, 3' (U. P.) � O rádio d Moscou, citando, um des ...

pacho da Agência Tass, informou que um "putsch" realista pla
nejado pela Organização da Juventude Hungara, sociedade se ...

creta, foi frustrado pela Polícia de Budapest. Setenta pessoas fo
ram presas e confiscado o material de propaganda e os arma ....

mentos.

Frustrado o

Sinistros pagos n08 últimoJi l� anO$ 9&.687.816,30
,ResponsabHidadea I « 76.736.40' �(:)6.20 00000000000€3-

. 1 No lar em que se faz econom�8',
, Dlr.etores:

.

I
é que se ministra a educação mais

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Cargalho, Dr. F.ranclsco completa.
de Sá Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Arai.ijo DEPOSITE PARA SEUS FILHOS

e Jos� Abreu.
•

; NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL

lO -.... ......._ ':'" _ ... .._- .... """ ..........- ..........- _.... _w..Jr__ tio. w �-w;;:r : 000000000000
BRONQUiTE

,:,'1 '�'.A'
.

'.10'AIr'--./112:.,.·LriIII. (. Fabricante e distribuidores das afamadas con· ILI TI fecçÕes "DISTINTA" e RIVET. Possue um grcm-
de sortimento de casemiras. riscados. brins

I bons e baratos, algodões.'morins e aviamentos
; .

pal'a alfaiQtes. que recebe diretament.. das

,�I
melhore. fábricas, A Casa •A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comercla.,-,t•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuorem sua. compra•• MATRIZ em Florian6poU., - �FILIAIS em BlumenClu e Lajes,
"

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

,
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Dr� LIURO ODURa
AUSENTE

Estágio 'na' Mat8rnidad�e
de "São Pau'o".

ServIço do Profesllor Bl'iquetA grandeza e decadência de sAo PAULO
um senhor do crime e de sua -7."'----------_

dama loura... ÕIA DA VITÓRIA
Impróprio até 18 anos. A diretoria do Grêmio Es-
Preço - 2,40. tudantil Catarinense convida

R O X Y o público para a conferência
que o professor Othon Gama

ROXY - Hoje às 7,30 horas D'Eça fará dia 8 do corrente,
Lee Tracy - Nancy' Kelly., às 20 horas, rio salão nobre
A MASCARA ORIENTAL do Instituto' de Educação.
Continuação do seriado A abertura da solenidade MaDifesta�ões peloo FALCÃO DO DESERTO estará a cargo da senhorinha O ESTADO encon.. ."
Censura'até 14 anos. Nereida Carvalho que exe- Ira·se. à venda na primeiro aniversário
Preço - 2,40. cutaráAln---piano a Canção do

I
banca de jó,naisRITZ - Domingo -=--- Marga- Exp�dieionário, em homena- «Beck» I da insurreição Ater que a' monarqu'·!liret Obrien. g?m aos expedicionários cata-I

.�

_��O_A�N�J�O�P_E_R_D_ID�O���n=n=e=ns=e=s,������������������ Tri��.2 (U.P.)-R�fu� seja restaurada

I Iram-se manifestações separa- Lisboa, 2 (U. P.) - Meio�

.

PA R A F E R , OA S, das italianas e iugoslavas, nas bem informados q_sseguram
quais tomaram parte quaren- que .Q govêrno português con-

E C Z E MAS, ta mil pessoas em comemora- cedeu uma extensão indifinida.

I N F l A M A çO E S, ção ao primeiro aniversário da do "visto" de perman.ência ao

insurreição dos guerrilheiros prfncipe don Juan. O preten-
C O C E I R AS, de Trieste contra os nazistas. dente ao trono espanhol ten-

F R I E I As manifestações realizaram- cionaria, assim, permame.cer·R AS, se sem i?cident.e� sómente ha-
t e� Portugal até ao !estabele-

ES P I N H AS, E TC, vendo vmte pnsoes;' em con-I CImento da monarqma na Es-·

s'equências de infrações da lei. panha .

* ,

I

Já a caminho de Lajes Iembramo-nosç-não sabemos porque,
da primeira visita de Churchdll á Irlanda. Maio' ministro britâ
nico penetrára a pátria de De V3Ilera, o burro. em que' montava
zurrou, baixou as orelhas e com dois ou; três passinhos de frevo,
sacudiu-o no chão. Claro que não nos comparavamos ao pre-
miér. Achavamos, apenas, uma travosa semelhança na' teimosia
irlandesa e na contundente ironia do caboclo riobonitJense.

'

..

*

assent�das ··medijas contra· a expansão do comunismo. no Brasi
RIO,2 (A. N.) ._. NA úLTIMA REUNIÃO REALIZADA NO PALÁCIO GUANABARA E DURANTE A QUAL. FOI ASSINADO C
DECRETO;EXTINGlJ1NDO o JOGO EM TODO TERRITóRIO NACIONAL, FICOU IGUALMENTE ASSENTADA A EXECUÇÃ

"DE VARIAS MEDIDAS CONTRA A EXPANSÃO DO COMUNISMO NO BRASIL. ESSA NOTíCIA FOI DADA PESSOALMENTE" PE

MINISTRO DA ·JUSTIÇA, QUANDO INTERROGADO PELOS .JORNAliSTAS.
---------------------------1.

Instituida a FundaçãO da Casa Popala
. lU�}, 2 (A. N.) - Em comé:1 rala A Fundação reger-se-á

I
conjugues, ampliando-se, n,

moração ao "Dia, do 'I'raba- por estatutos a serem expedí- ses casos, os limites dos e

lho" o Presidente da Repúbli·1 dos na forma prevista do de.: p�stimos individuais e preí
-ea assinou importante decreto ereto. Os estatutos fixarão os rência para ii. aquisição o

Instltuíndo a "I,'undaçã,o da Iímítes máximos dos valores construção: a) trabalhador
Casa Popular". Segundo o re- das moradias, de rorma que os em 'ativildatfes particulare
relido decreto, a Fundação benefícios visados pelo decre- três; b) servidores públíee
destinar-se-á a propiciar aos to em questão favoreçam mais ou de autarquias, um; c)

U�
, · brasileiros ou

\

estrangeíros aos necessitados, vedadas as outras pessoas, um: A Fund

A.&A UDICO presente e, com mais de dez anos de re- obras que não possam ser qua-! cão oonstderará, também,
. .

f
sídêncía no Brasil ou com fi� lificadas como de tipo g'enuiua-· ôrdem de preferência estab

ossrm m.eSlllO olso 1 1110s bra�ileÍl'os a aquísíção O,11'j me�t.e popular, A casll; �e mO-li Iecída a aqueles que, fi.xado
,

. •. construção de moradia prO-ll'ad:ra poderá ser adquírtda em nas zonas rurais, se dedíque
NUREMBER�, 2 (U, .p,,) - Em s�u depoimento de I:-0Je

I
pria, em zona urbana ou 1'11.1 comum ]101' pais e filllós ou I ao cultivo' de produtos e.ssell.Schacht desmentiu que tivesse esquecido durante o regime -- - ciais à alimentacão popula

nazista. E referiu que só uma única vez recebeu um presente Na Expos·lça-o flgro P'ecna' fi"a A moradfa adquirida POl: ÍlI
de aniversário de Hitler, na' forma dum quadro dum pintor _, terT?édio' �� F.lludação, n.ão p�
alemão. Se fosse legítimo, êsse quadro não valeria vinte mil derá ser objeto' de negocio, na
marcos. Mas Schacht verificou, à primeira vista tratar-se du-

I
�

.

suscetívef de transmíssão in
ma imitação e devolveu o presente. \ (ter-yÍVo.s durante a vígênel
� Depois de descer a serra da Bocaina, na rfreguezia de Rio de débito contratual e não re

Choques entre a polícia e a população �::ll�� !�:r!m����m��:S d�O I�iaB;�O�i�ã�1�1gr:��:�:�r��m�! iuo���lt��Id:íVJp·!�aa�!� �a.qp��Lajes. '/
Ao deixar o hotelzinho local - um k6telzinho asseiado como pría Fundação, destmando-se

noiva e farto como câmbio ....regr-o � ''''topamos um caboclo que exclusivamente, à habítaçã
exibia f'enomenal moranga, de cercá 'de 50 quilos, <los beneficiados e seus depen]

o homem, orgulhoso do produto da sua lavoura e, mais, dos dentes. Sempre que a moradi
elogios e da admiração dos curiosos, quís ir além do peso zeame-

I'icano da sua cucurbítacea, flechando-nos com a improcedência se .torne comprovadamen
de certas dúvidas: - Imprõprío .para uso do re.spe

- Móde que lá por baxo nem prantando dá dessas porquer i- tívo propríetãrfo, poderá este
nhas ? !

.

restituindo-o à Fundação, ubte
Azedamo-nos e fomos á forra:
- Lá "por baxo ", quando arranjamos duas ou mais dessas,

outra por transíerênela, I,er
costumamos fazer taças de "morangos" com nata ... Uma só é muta 'bu troca, Com a dotaçã
pouco. . . inicial da Fundação, a 1:Tniâ

Mais que ligeiro o serrano glosou o assunto e fantasiou a res- Federal fará a doção da im

post3l:pois é pena, "seu moço"! Na minha roça nasceram dois mo-
portâneía de três milhões d

gangões destes, Mas acontece que um vizinho estraviou uma cruzeiros em dinheiro, sem

porcada, que garrou o mundo e não houve promessa de Santo : prejuizo das doações que venha
Antônio que a encontrasse. Quando eu colhi essa morangona a Iazer em Imôveís e outros
que aí está, procurei cortar a outra também. Pois não. é que bens. 'O .capital da Fundaçãodentro dessa tal estavam os porcos fugidos? ! Se não é isso, até
que eu lhe dava as duas "pra vancê comê as tar de bobagj, com será, inicialmente, de dois bi·
nata"! lhões de cruzeiros.

Flo�lanópolla, :3 I.le Maio )je 1946

* *

Atravessamos as duas principais ruas de Lajes' olhando pa
ra um lado e para outro, como quem assiste jogo de pingue
pongue. Do nosso olhar espantado, faiscavam pontos de excla
mação I!!

*

* *

o título de "Princeza da Serra", dado a Lajes, não nos agra
dava. É que nos parecia difícil conciliá-lo com certas deficiên
cias estéticas da terra, por certo inconsentâneas ao rótulo nobi
liárquico. Verdade que o pó de Lajes era "real". Um automóvel
que lhe atravessasse as ruas, lembrava um Spitif'ire lançando
cortinas de fumaça. Menos prãncipaseos, também, os aspectos de
certas casas, cujas paredes estufadas arranjavam saâvadoras for
quilhas para lhes a'mparar as barrigas. Os velhos muros, quando
caiam, tinham por concerto a remoção dos escombros para o in
terior_ Se esboroavain .para dentro, ninguem ligava', ou, quando
muito, cruzªvam-se dolis varões na abertura, para evitar a entra
da do gado que inv'ernava pelas ruas ... Essas imagens vinham
sem.pre para a nossa frente, sempre que se falava em "Princeza".

A Lajes dte hoje reconcilfou-nos com o epíteto. Ouvindo-o,
podemos dizer como o Anástacio, do Joratci:

- Merece. '. merece... merece ...
*

* *

Depois do almoço - uma fraternal perdizada com polenta -
buscamos o r:ecinto da grande Exposição. À entrada, milhares de
pessoas formavam filas, para se "confessarem" com o .bilheteiro.

Fiquemos hoje por aqui, aguardando a nossa vez de comprar
ingresso.

Rubens Ramos

Ors. .

Aderbal Ramos
da S·ilva

e

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. I'S-31

'Ainda bem!
I Pitsbourg, 2 (U. P.) o

J cientista WiHs anunciou que a

terra, contrariamente as . teo'
rias anter,iormente d'8f.endidas,
se transfoI'<mará-. numa esféra.
incandescente.
Wilms baseia sua teoria nas;

recentes descobertas sôbre as·

matérias raJdioativas, seu ver

causadoras do esquentamento'
do centro da terra. CôntudÚ'
Willis prevê que o des�pareci
menta da crosta da terra só
mente verificar-s-e-a daqui a

milhões de anos.

VIENA, 2 (U. P.) - Informam de Insbruck, no Tirol do

norte, que a cidade está inundada de boletins convidando o

povo, a lutar contra a decisão de París, recusando a volta do
Tirol do sul à Austria. Essa decisão é qualificada de 'vitória de
Hitler e Mussolini. Soube-se, também, que houve choques en

tre a polícia italiana e a população no Tirol do sul, especial
mente em Bolzano, Merano e Brixem.

A V ISO
Caixa Econômica federal

de Santa Catarina
DEPÓSITOS E'''RETIRADAS

Atende o público diária e ininterruptamente'
dos 10,00 às '18,30 hora.s.

Séde: Ruo Felippe Scli.midt, 17 - Sob.

..

,

LEIAM A REVISTA

.

O VALE DO ITAJAf

As exigências vão além dos sete pontos
TEREAN, 2 (U. P.) - Pessoas 'Chegadas ao primeiro mi

nistro Ghavan afirmam que o chefe do Agerbaídjan, Pishe
vary, está fazendo exigências que vão além dos sete pontos da
proposta- de Ghavan. Com isso, estaria ameaçado o êxito' da
conferência em que os dois chefes ·procuram solucionar o im
passe iraniano. Entretanto consta também que os russos con
sideram .?S ? pontos da propo�ta de�GI:-avan como mínimo pa
ra solução Justa, mas que nao estão interessados nas outras
exigências dos democratas azerbaidjanis..

Cines R ITZ
RlTZ - Hoje às 7,30 horas

Humphrey Bogart - Irene

Manning - Susan Peters
Richard Travis.

O lUANDA CHUVA

NUNCR EXISTIU IGURl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


