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Nós continuamos a confiar, integralmente,· sem vacilações, no ilustre
General Eurico Dutra, o democrático Presidente da República Brasi
leira, e que personifica o bom-senso e . a serenidade postos à· frente·

. dos destinos da nossa Pátrià.
"
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Julgamen'to dos crimes
de espionagem

OTTAWA 9 (U. P.) - o Grande Juri da Corte Suprema,
resolveu mandar a julgamento sete pessôas acusadas de es-t

píonagem. Os acusados, que comparecerão amanhã perante o

Tribunal do Condado, são os seguintes: capitão Gordon Lu
nan, Edward Mazerall, comandante Matt

'

Nigtingale, Frede
rick Poland, Eric Adams, James Beníng e Harold Gerson.

Dos. oito denunciados, um, Durntord Smith, será julgado
por, juízo singular, em 21 deste.

.

Considera uma armadilha'
BUENOS AIRES, 9 (U. P.) - O vespertino "La Epoca",

que é um dos mais ardorosos apoíadores do "coronel Peron,
descreveu a proposta do presidente Truman, para uma coope
'ração militar inter-americana como uma armadilha para a
Âimérka Latina.

Perguntando que possíbílídade teria à .Argentína de con

seguir benefícíos de uma colaboração militar com os Estados
Unidos, "La Epoca" disse que a aceitação pela Argentina de
tal proposta "representará um passo muito perigoso".
---------------------_ .._,----

Pio XII' ,está enfermo
, CIDADE PO VATICANO, 9 (U . .P.) - Fontes ligadas ao

Vaticano, declaram que, 'o Papa Pio XII, está sofrendo de li
geira íaríngíte, tendo cancelado suas audíêncías de hoje. As
mesmas fontes afirmaram que não se trata nada de grave é
apenas de uma irritação na garganta. �

Aceitou o'convite dos EE.UU.
RIO,9 (A. N.) � Foi noticiado que o encarregado dos Ne

gócios dos Estados Unidos, esteue na residência do chanceler
João Neves da Fontoura transmitindo-lhe o convite do govêr-
710 de seu país, para que visite oficialmente Washington. Adi
anta-se que o chanceler João Neves aceitou o convite, inior
'mando que realizará a visita apô« a Conferência, da Paz, sen
do a terceira série que iarâ, pois. primeiro irá á Itália e Por

'tuqcl, também em caráter oficial.
------------�--------- -,----'

Tremor B .. Airesde terra em
BUENOS AIRES, 9 (U. P.) - Um tremor de terra, foi

registado ôntem. O fenômeno foi particularmente víolento,
em Média Agua, Departamento de, Sarmiento, nas proximida
des da província de Mendoza, onde também a terra tremeu,

,

porém, sem maiores consequências.
.

Em Média Agua, vários edífícios ficaram danificados.
O estremeção causou grande pânico, porém, não; há notí-

cias de vítimas. "- .

Abdicará antes de 2 de junho
ROMA, 9 (U. P.) - O sr. Faloono Lucífero, ministro da

Casa Real, declarou que o rei Vítor Manuel, abdicará antes
do plebiscito de 2 de junho próximo.

O sr. Lucífero, entretanto, desmentiu que o instrumento
de abdicação já tenha sido redigido.

«Depende deles a conciliação»
s. LUIZ, 9 (Via Aérea) Em companhia do sr. Nunes

Freire, diretor de Saúde Pública e do sr. José Montelo, chegou
.a esta capital o deputado pessedísta maranhense Afonso Ma
tos. Falando á imprensa, aqunêle parlamentar afirmou que a

candídatura do sr. Genésio Rego ao govêrno do Estado, está
mesmo afastada. Sómente em setembro próximo será escolhido
o candidato pes'Stedista, durante uma convenção que então
mrá realizada. Interrogado sôbre uma passiveI reconciliação
das alas dissidentes do P. S. D., afirmou o deputado Afonso
Ma.tos: I

- "Estamo,s dentro da fórmula do general Dutr?-. Depen
.de deles a conciliação".

*** A..J- professora Anto
nieta de Barros, atual e

distintíssima Diretora do
Instituto de Educação, re
meteu-nos o no, de março,
da revista ESTUDOS EDU
CACIONAIS, todo êle com

posto de matéria de pri
meira mão, e todo éle da
lavra dos professores da

quele Instituto. O esfôrço
que representa um traba
lho dessa. ordem, bem o

eenhecetnoe nós' que, co ti
diamente, temos de dar
uma edição do nosso 'diá
rio, chova ou ven te, com

ma, pela proa ou pela
pôpa ... Não se avaliou ain
da na devida conta a soma

do trabalho e o coeficiente
de perseverança, necessá
rios à publicidade iorne
lísticá, quando se trata de
'manter de pé um órgão
de imprensa em terra pe
qqena, de pouco assunto,
quase refràtátia à leitura e

de cujos hábitos faz parte"
o de pedir ao vizlnho um

, jornal emprestado, por 'isso
que ninguém está disposto
a gastar:., 40 centavos para
ler cO'Í'Sas tão sem impor-
tância •. ,

'
'

Cansados e decepciona
dos estamos de ouvir isto
ou coisa assim, parecida:
- Os Jornais daqui não
trazem nada, não ,dizem
nada, e não têm nada que
preste para a gente ler.

*
* *

Mas os iornais prosse-
guem, sem embargo dessas
raiadas pele

:

frente, como

as caravelas de Colombo
ou de Cabral, e mais ou

tros navegadores reputados
malucos naquela época dos
descobrimentos. E nesse

ponto é que 'reside o mere

cimen to dos marean tes da
publicidade diária, sema

nal, mensal ou trimeetml,
Os «Estudos Educacio

nais» só contêÍn matéria
boa, referente ou relacio
nada ao ensino que se mi
nistra no Instituto, diga
mos, na Escola Normal,
que esta é a velha e bem
conhecida denominação do
estabelecimen to onde espí
tos zaltoe como os de Mân
cio Costa, Henrique Sto
dieck, Odilon Fernandes,
etc., ilustram a mocidade
barriga-verde, dando-lhe o

bom exemplo e a lição de
todos os dias .

Dá-nos gôsto em registar
aqui a manutenção de uma

revista didá tica, dêsse fei
tio e dêese caráter. E o

melhor elogio que pode
mos fazer-lhe é o de $!xpri
mir a admiração em que
estamos e de onde nãosa'i
remos, por se tratar de
obra desambiciosa e cuio

As bases na América Latina
estão sendo evacuadas

WASHINGTON, 9 (D. P'.) - O Secretário de Estado, em
,exercício; Dean Acheson, declarou que as bases norte-ameri
canas na América Latina estão sendo evacuadas, em confor
midade com os acordos sôbre a retirada. das tropas depois do
fim da guerra. ALgumas retiradas foram efetuadas anJtes do

prazo previsto, não havendo desacordo com nenhum. pais, la
tino-americano sôbre a evacuação americana - acrescentou.

Acheson declinou de dizer se os Estados Unidos estão ne

goelando a operação conjunta de algumas bases; o que, segun
,do noticias de várias fontes, está merecendo estudo do govêr
no.

Contrário a·o plano
NOVA YORK, 9 (U. P.) - O Conselho para a Democra

cia Pan-Amerícana, organização esquerdista, condenou a pro
posta Ata de Cooperação Militar Inter-Americana como "uma
declaração d\: Juerra contra as Nações Unidas e sontra a so

berania das outras Repúblicas americanas"�

o Loide
-

nao tem íntermediários
RIO, 9 (A, N.) � A Diretoria do Loide Brasileiro, está

publicando nota nos jornais locais 'comunicando a todos os

uiteresstuios não ter intermediários para a venda de passagens
em seus navios, quer para a Europa, quer para portos nacio

nais, sendo sua secção passagens a única autorizada a -tratar
do assunto.

A oferta talvez dissipe o nevoeiro
Nova York, 9 (U. P.) - O negociações é a preservação _

New York Times, em editorial, da linha -vítal do Império brí
declarou que a;- oferta de Attlee tânico através do Medíterrâ
sôbre a retirada gradual de tô- neo... Um Egito sombrio ...
das 'as fôrças britânícas do abertamente rebelde, seria

uma base instável para opéra-Egito, talvez ajude a dissipar -

ilítaré b itâ
.

. "A'·d
o nevoeiro de suspeita. que çoe? mi I ares ri amc�s:. e:-
vem-se espalhando até Q Me- mais, o canal ,t:;tlvez s��a igual
diterrâneo ocídental. "Feita)m�te de�ensayel �a�es,na Pa�
nas vésperas de negociações l�stma, 'l;a!:1sJortianla e. �au:
formais para um novo trata- di, na Arábia. Reconhecen�o
do anglo-egípcío, a oferta ten- frru:cament.e 8.: onda d� nacio

de a não somente apressar ó nalísmo egrpciç, a Gra-Breta-

acôrdo, mutuamente satisfá- nha provavelmente obterá um"
tório, mas fortalecer a fé ná acôrdo muito mais favorável
justiça brítâníea, para com para a defesa conjunta caso de,
todo o mundo árabe", decla- guerra, que em outras círcuns
rou o Times, que rucrescentou:ltâncias .os egípcios ínclínarí
"O principal interesse nessas am-se a aceitar".

6bioldi ataca a. política americana
NOVA YORK, 9 (U. P.) - "Truman liquida a política de

bôa vizinhança, com a formação do Exército das Américas"
publica o articulista comunista argentino, Rodolpho Ghioldi,
diretor ,� La Hora, atacando a política atual americana ao
organizar-se o pacto militar- inter-americano.

QueiX8$se O
govêrno belgáI Bruxelas, 9 (U. P.) - O go

,
vêrno bel-ga enviou uma nota
ao Comité-Especial, encarrega
do pelo Conselho de Seguran
ça de investig�o regime de
Franco, queixando-se contra a

recusa do govêrno de Madrid,
em conceder a extradição de
Leon Degrelle, lider "rexista"
e traidor numero um da Bél-

.

gíca, que encontrou refúgio
na Espanha.

propósito é servir altruís
ticamente a nossa estu

diosa iuventude, apontan
do-lhe com o labor espi
rituel não remunerado.
Num tempo em

'

que não
se fala senão em dinheiro,
por maneira que não 'he ie
um lugarzinho ao sol pera
o idf?al, o desapégo ao ma

terialismo rendoso, o tri
buto 'intelectual desinte
ressado, que não visa à
moeda sonan t e da rem u

neração à bôca do cofre!

Acusado de ter' as
sassinudo um rato!
Rio, 9 (A. N.) - Quando o

mundo tem problemas qraues
a resoloer, entre os quais a ali
mentação de milhões de seres

tucmanos ameaçados morrer
de fome, QS briburuiis de Lon
dres acabam cj,e decretar a pe
na de quatorze' dias de traba
lhos forçados a um indivíduo
acusado de ter "assassiruuio"
um rato, sôbre o qual o acu
sado atirou agua fervendo. O
assassino do rato foi levado ao

conhecimento dos tribunais
londrinos, pela Sociedade Pro
tetora dos Animais local. Es
se caso vai ser levado á consi
deração da Câmara dos Co
muns, 'porque um deputado
trabalhista vai interpelar o

ministro do Interior, sôbre "se
em face da campanha sanitá
ria que se efetua para a exter
minação dos ratos, a, pena co

minada ao ((assassino" não
podia ser cominada ou

i
anu

lada".
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-G'RÁTISI
Peça hoje, mesmo 0111

seu fornecedor um

"Ccrtõo-Rcvcl", que a·
presento tôdas as ins
truções indicando
como fazer paro re-

ceber o famoso "Livro
de Receitas Royal". Se
nõo encontrar o Cor.
t-ão escreva para:

Caixa "ostal, 3215
Rio de :Janeiro

�ItODUTO DA STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC. RIO DE JA

a:gente não resistiu a tentação
de, provar uma azeitona.

x x x

FUNCLONÁHIOS
Queres tomar um café? Eu

pago ...
- �..__......__..a......... .. ..........�Nao, muito obrigado, agora

I.DeseJ-a obter���

G OSQue tem isso'? AI)VO j" DO ca:fré provoca insônia.
.,'

.- -'\t� � :emprego ?
x x x Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA PrOCUTe �ntão a nossa Geri•.

FILOSOFANDO, Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL cia e preencha a nossa "'ficha «I.. ,

Cunhai o Desespero lia ma- informações úteis", dando t9d.. ,

triz do Equilíbrio e ass.i!Ill fa-.I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

'

as indicações possíveis, que ter...
mos prazer em recomendá.lo (a)'reis de vossas provas moedas Edifíci'o Cruzeiro Florian6polis. IIJOS intf!ressados na aquisição �

de alto valor. .:.... ._.... .. .. Ijons' fu-nchmários (as).

iMã"iiiiiEl
••••••••• •••••••oe

Aos nossos'

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até o fim
" -- Pedimo. avisar por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no mesmc dia.

. '

t,lUBiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que 'he

iJ"lteressa, é, realmente, uma providencia
l'ara endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se' repita; e

NAO o escândalo que,,: sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encanu

nhe-a � SECÇÃO RECLAMAÇõ F,S.
de O ""·STADO. que o caso será 'lendo
sem demora ao conhecim�nto de 4.ueru

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recía

mação nem a providência tomada.

',- O com.andante: - O sr,

estará arreando a âncora?
- O m.arujo: - Não sr.t

Estou pescando baleia!
.. ,.. .

DOENÇAS NERV1SliS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandeí
eísmo; fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos a,fetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cíonal de, Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende. gra.
tuitamente os doentes Berv080s ln.
digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 -horas. diàriamente.

AS COISAS PEORES

\.

Um escritor queixava-se de
não 'encontrar a esperada feli
cidade no 'casamento. Confes-: ,...-----------
sou haver-se casado muito jo

. vem, sendo estudante ainda, e

que sua -companheíra se havia
revelado no correr dos anos
uma mulher <superior em todos
os sentidos, mas havia perdido
muito de sua cultura:

'1. '
- Não ha nada peoI - ex-

clamou � do que o amor de
uma mulher inculta.
- Ha coisa muito peor que

isso: a amizade de uma mu
lher formosa - replicou Celí
ne, o autor da "Viagem ao
fundo da noite".

x x x

DIZEM QUE:,
A mais antíga navalha de

barbear foi descoberta pelo dr.
E. A. Speiser, da Universidade
de Pennsylnvanta, em'Tepe
Gaw:ra, numa caverna. Cal
cuia-se em 6.000 anos a idade
desse instrumento. de toílete.

Reabertura· do
Laboratório

Radio-Tecnico-ElectroD
Fundado em 1935

Mcntagem de rádios. Ampli
ficadore.-Tranami••oll'ea

Material impC1rtad" direta
mente' do. U. S. A.
Proprietário

Otomu Georges Bõhm
E�ectze • Tecnico - Profi..ional

formado na Europa
FlorianópoU.

�ua João Pinto n, 29 _. Sob.

E�CRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

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

peteca; legalização, avaliação e admi-

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedad·es pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

x X x

SAIBA QUE:
Afirmá-se que as lhamas do

Perú e certas gazelas do Ex
tremo Oriente podem viver
sem beber agua. Um papagaio
viveu 52 anos, no jardim Zoo
lógico de Londres, sem beber.
Também uma espécie de ca- .

mondongo, que vive nas pla- -E::3-E::3-e:::3€.'3tE3E::3-€:3-E3
nícíes áridas da América do Os depósitos feitos nas Caixas
Norte, parece não precisar de �conõmicas' Federais são garanti-

t
' . dos nela União, conforme dispõe oagua ou ou ro lIqmdo. decreto 24.427, de 19 de junho de

X X X 1934.
LÓGICA INFANTIL

- .Ma:mãe, ,compre-me outra E3E3�E3E3E3E::3-
ibonéca. ,-

- Mas porque, filhinha? A
tua, boneca está ainda em per-
feito esrt8!do. ,

'- Po.rém, também eu -estou
em perf�ito estado 'e, apesar
disso, a senhora ganhou outra
menina.

Precise. Ele um empregado
competente?

-:- Consulte o nosso fíchá
rio . de candidatos a

emprêgos

x x x

CURIOSIDADE
Em Alexandria, certo con

tralbandista de ópio, paJ.'a des
pistar os 8!gentes aduaneiros,
sUlbstituiu o caroço de azeito
nas por ampolas de álpio, mas
:fo.i descoberto, quando um

\

Ondt ...estarão OS quadros 1
BUENOS AIRES, (U. P.) - Tendo-se acalmado o Inte-

rêsse pela eleição presidencial, acha-se agora no cartaz o mis
tério que envolve o desaparecimento de três quadros de Goya,
roubados da mansão da famosa famílta Ugarte. As três obras
de Poya e- "Incendio num Hospital", "Cena de Guerra" e

"Execução" estão avaliadas em ;)0.000 dólares. Desfrutaram
de intensa popularidade entre 0$ apreciadores, de arte, quando'
Castano, um colecionador particular, os trouxe para a Argen
tina há 60 anos. Premido pelas dividas, Castano cedeu-os em

pagamento a Marcelino Ugarte, que então era governador da
Provincia de Buenos Au-es,- em poder de quem se mantiveram
até agora, O roubo roi descoberto há três semanas. Até agora
não se encontrou nenhuma pista.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
f.,one': 1448

Ern frente 00 Tesouro
do Estado

. Florianópolis
Dr. 8. G S. Medina Fum. Narbal Al�es de SOUZi!

�arm. L. di! Costa Avila

Exame de sangue, Exame para veriticação
de cancero Exame d.' urina, Exame 3)01'0

verificação da gravidez, Exam,e
I,

<ie escarro,
Exame para verificação de doenças do
\)ele I boca e cabelos, 'Exame de fézes.

ExomJt de secreções.
.

"utovaccinas e transfusão de SQngues,
�:aame qubnico de farinha., beb�da

café. águas, etc.

r
,

evitar um «impasse)
definifivo

'

PARIS, (U, P.) - As delegações norte-americanas e

britânicas estão estudando a possibilidade de sugerir que o
Conselho de Ministros de Exterior suspenda seus trabalhos
por três meses. Se a proposta norte-americana for aceita os
trabalhos cessarão -esta semana. A medida em questão desti
na-se a evitar que coniinuem as sérias dive,rgências entre

.

os

quatro grandes, provocando talvez "impasse" definitivos. Uma
das consequências imediatas do .aâiamento do Coneiho seria

,

a transferência da data da Conjerência da Paz, pelo menos até
o próximo outono.

,Para

NA-O E NOÇIVO AOS

RECORTE JilSTE coupon preencha-o e por nosso inter·
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócoÍo contri,buinte
de�sa OAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Flor,ianópoUs, de ...•..•••• \. de 194 .....•

Nome por extenso' ..••. , ..........••.............

I •

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

i

o
--

ESTA'l)ol.Diário Matutino !

I Redação e eiicinas á rua loin :

� DIRETO�in�En'RkDAÇÃO: �
I A. Da!_flasceno da Silva :

I . ASS,INA,TlJRAS .'�Na Capital t
Ano Cr$ 80,061 i
Semestre Cr$ 4,5,0&,
Trimestre Cr$ 25,00.'
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. j
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Semestre .... , Cr$ Zq,0"'j,
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"

.. 'Cx:$ 30,00; i
�"lím�ro awülso - Cr$ 0.5e�

i Anúncios mediante contrate!!
! Os

.

originais: mesmp nãe';
publicados, não serão j

devolvidos. rI

A direção não se respon- �.
sabiliza pelos conceitos �
emitidos nos artigos..

.
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de maio, as seguintes farmácias:

10 - Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Ruas
Conselheiro iViafra.

4 - (Sábado à tarde) - Farmá-

cia Esperança
Mafra.

Rua Conselheiros

5 - Domingo - Farmácia Espe-
rança - Rua Conselheiro Mafra,

11 - (Sábado à tarde) - Farmá-
tia Nelson - Rua -Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Ne!
son - Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábadõ 'à tarde) -, Farmá.
cia Moderna - Praça 15 de Novem.·
bro,

19 - Dom!ngo - Farmáci", MOo'
derna - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Farmá-,
cia Santo Antônio - Rua João Pinto.,
26 -

I

Domingo - Farmácia Santo
Anlônjo � Rua João Pinto,
O serviço noturno será efetuado pda

Farmácia Santo Ant�nià, sita à rua.!,

João Pi"t".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos de 3 de mai" de 1946
.

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
N01}War:

De acôrdo com o art. 15, III, do deereto

lei 11. 572. de 28 de outubro de 1941, e

art. 13, do decreto-lei n. 109A, de 31 de

janeiro de 1946:

Lourival Ubaldo Câmara, Estatístico M,
para e�ercer o cargo de Estatístico-Assisten
te, padrão R, do Quadro único do Estado

(Departamento Estadual de Estatística), cria

do pelo decreto-lei n. 109A, de 31 de janeiro
de 1946.
De acôrdo com o art. 15, IV, do decreto

lei n, 572, de 28 de outubro de 1941:

Marta Springrnann, para exercer, interina

mente, o cargo da classe F da carr-eira de

Estatístico-Auxiliar, do Quadro único do Es
tado, vago em virtude da exoneração de Ma

risa Lopes Fernandes.
Exonerar :

De acôrdo com o art. 91, alínea g, do de

creto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941:

Lourival Ubaldo Câmara, do cargo da clas

se M da carreira de Estatístico, do Quadro
único do Estado, por haver sido nomeado

para outro cargo do referido Quadro.
Conceder exoneração:

De acordo com o art. 91, parágrafo 1°, alí

nea a, do deereto-leí n. 572, de 28 de ou

tubro de 1941:
A Marisa Lopes Fernandes, do cargo da

classe F da carreira de Estatístico-Auxiliar)
do Quadro úmco do Estado,

Concede>' aposlmtadMia.:
De acôrdo com o art. 188, item lI, combi

nado com o art. 190, item II, do decreto

lei n. 572, de 28 de outubro de 1941, nos

têrrnos do processo n. 570, de 1946:

A Maria Luixa Müller Gama, no cargo da

classe I-I (la carreira de Professor" Normalista,
do Quarlro Cuico do Estado (Grupo Escolar

"Lauro �'lül Ier" 1 de Florianópolis), com o

provento anual de. Cr$ 9.519,00 (nove mil

quinhc ntos e dezenove cruzeiros), proporcio
nal a :!S anos de serviços prestados ao Estado.

To�llar st?1n efeito:
O decreto de 12 de abril de 1946, que re-

Atende o público diária e ininterruptamente moveu Dair Mário .Lago, ocupante do cargo
. ,

1 O h da classe F da carreira de Professor Norma-A Inspetoria de Defesa S.amt
-.

a- das 1000 a's 8 3 oras, ,.

lista, do Quadro único do Estado, que exer-ria Animal, em sua campanna Séde: Rua Felippe Schmidt, 17 - Sob. ce a função gral'ificacla de Diretor de Grupo-para a completa extmçao �la
I Escolar. da direção do Grupo Escolar "San-O "RAIVA" ou "MAL DE CAvEI -

tos Dumont", de Garcia, cidade de Blume-Sr. RAS" C0mo é vulgarmente chama-
,

nau, para a do Grupo Escolar "Professorda essa terrível moléstia do gado,

D. Germano Timm", de Joinvile.pede a tôdas as pessoas ,de b(;�
t d d 5 e

.

o decreto de 10 de abril de 1946, que re-

CA vontade, especialmente :18 resi I a ura o pr· II!!OS moveu Nilda Campos da Silva, que exerce oSRTA. MARIA DA G� J dentes no írítertor, para que ma �
cargo de Professor, da Escola mista de Ro-LEITE tem o maior número possível de RIO, Maio (Bureau I. de Imprensa), via Aérea �. A esta- deio da Areia, distrito de Turvo, .para a mis-A efeméride que hoje trans- M���t����'m�rcegos, deve-se-lhes bilização dos preços é -um problema complexo, que tem .apai- ta de Volta do Silveira, distrito e município

-corre, assinala o natalícío da
abrir a barríza e colocá-los dentro xonaâo teoristas e realizadores. Os economistas clássicos, para de Araranguá,

G
�

Remover, a pedido:"gentil senhorita Maria da 1"a- de um vidro com foi-mol a 10% OS quais a lei da oferta e da procura possue poder absoluto, De aeôrdo com o art. 71, item I, do decre-ça Leite, fino amamento da cuja solução poderá ser adquirida negam a possibilidade de se controlar os preços. to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:'�O'Cl·���.,Je local na farmácia local. As moâérnas escolas inieroencionistas aâmitinâo a rela Célia Tôrres Nanes, ocupante do cargo da
.:::;, t;U.é:Vu.

Isto feito, queiram entroegá-10.s • "".,. • -

*

aos senhores intendentes dístrítaís tividade das leis econômicas, afirmam que a estabilidade dos -classe G da carreira vde Escriturário, do Qua-
dro único do Estado, do Departamento deMENIN<.9 VllRGU[,INO ou prefeitos, os quais se encarre- preços se inscreve entre os deveres do Estado, no cumprimen- Educação para a Diretoria de Terras.GOULART FILHO "garão da remessa dos morcegos to da sua finalidade: procurar Q bem comum. Remouer :

N dat hoi t I' para o seguinte endereço:
D t G E tado U ui I lai: d Maria Campos Madalena, ocupante do car-a_ a que ole. r�sc. 0_ -

Inspetorta de Defesa Animal � uran e a uerra, os s s n os e a ng erra e-,. r

go de Professor Complementarista, extinto,.re, ve passar o seu natalício, o Sanitária., monstraram que o contrôle dos preços não pertence ao capi- quando vagar, padrão C, do Quadro único do.íntelígente menino Vírgulíno A/C da Redação de "O Esta�o" tulo das utopias. Póde ser realizado, desde que se interoentui, Estado, da Escola mista desdobrada do Alto-Goulart Filho. Florianópolis - Santa Catarina
resolutamente na produção, no transporte e, principalmente, I

Rio Jundiá, distrito de Turvo, para a .mista*
'd

-

da M bil'
-

E
A de Pique do Rio do Cedro de Balxo, dlstl"ltono comercio. No Brasil, a Coor enaçao Q zzaçao cono-

de l'vIeleiro, no município de Araranguá.mica, entregue embora ao dinamismo do ministro João Alber Inormina Veiga, Professor, referência III,
to, se constituiu num absoluto fracasso. Agora, cuida o govêr- da Esc�la mista de Ano Bom, distrito e mu.

no do General Dutra de uma nova tentativa. A Comissão Cen niópio de Serra Alta, para a mista de Três
Rios do Norte, distrito e município de Jara·tral de Preços já se acha e.m juncionamento, sob apresidência e
guá do Sul.

1'esponsabilidade dtréta do ministro Otacílio Negrão de Lima Lourdes Salzorun, Professor, referêneia

Pretende-se estabelecer uma ditadura dos preços, coibindo a III, da Escola mista de Povoação do Rio
. . .

, Vermelho, para a mista da Estação do Riodesenfretaada exploração á bolsa do, publico.
" Vermelho, distrito e município de Serra Alta..

Uma çomissão, principalmente no Brasil, se define como De acôedo com o art_ 14, alínea a, do de-
um organismo mais ou menos inócuo, mais dado ás discuss'Ões creta-lei n. 1.196, de 23 de novembro de

que ás realizaço-es. 1944:
Orlando Ferreira de Melo, ocupante do carAssim sendo, o verdadeiro ditador dos preços será o se-

go da class� F da carreira de Professor Nor-
cretário geral da Comissão, a quem cabe executar as medidas ma lista, do Quadro único do Estado, que

qUe pertenCem á alçada do novoo organismo. O jorn.o}-ist.a Jú exerce a função gratificada de Diretor de
� Grupo Escolar, da direção do Grupo Escolarlio Barata vai procurar suprzr, .a sua falta de experzencza que "Pedro II", de Blumenau, para o Grupo Es.

todos llie reconhecem. colar "Professor Germano Timm", de Join
Não resta dúvida, porém, que os primeiros tateios do di- vile.

t f l· O 'bl"
-

t- 'nd Zuleika. Mallsani, ocupante do cargo datador não têm sido mui o e zzes. pu l.CO nao sen l.U, a1. a,
classe F da carreira de Professor Normalista,

a presença da Comissão Cent!al de preçr:s? ,,!�sta Ca1!ital. Os do Quadro único do Estado, que exerce a

preços apesar da determinaçao legal prmbztarza, cantznuam a função gratificada de Diretor de Grul?o Es

subir. 'E antes de se notar qualquer tendência á estabilidade, eolar, da direção do Grupo Escolar "Lebon
,

•
. A

de" Régis", de Campo Alegre, para a do Grupoobserva-se que os já escassos estoques de generos przme1.ra Escolar "Pedro II", de Blt>menau,
necessidade diminuem ainda mais. Decretos de 1 d. maio de 1946

No entanto a Secretaria da Comissão não tem permaneci- o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

do completame�te inativa. Os seus agen�es têm u:vrado au- DeE:���:'":com o item I, do art. 229, da
tos de flagrante e imposto multas. O Mmr:ho Inglês" pelo. que decreto-lei n_ 572, de 28 de outubro de
se lê nos jornais, foi multado por sonegaç� de merca:wrza. A 1941:

tradicional empresa, 'conhecida pela_ sua l1.zur�, expl'lC0'l! ao Tadeu Kowalski, ocupante do cargo dai elas.
•

d did C bza lhe se J do. carreira de Médico, do Quadro úni-
..------------.., público e as autoridades a sem razao a me a. a -

'co do F..starlo, lot�do no 30 distrito·sanitário,
dadà a escassez da farinha de trigo, estabelecer cotas na sua

com sede em Blumenau_

distribui,..ão, sem, O que nãtJ, lhe serria P,oSSiVel. ateru?-er a toda Dispensa.,.·:.�

s' om cau Haroldo Ferreira, ocupante do cargo da
a 8 ..,n- fregue",,;n .. O "ditador dos prP.I"'O prec

..

�a agzr_c
-'

""-" "'...... �:<'
elas,"" J da carreira de Médico, do Quadro

tela, não· aceitando, Se7n detido exame, � znformaçoes.e OS
único do Estado, de membro da Junta Mé-

átos de· seus· agentes, nem sempre, perfey-tar:umte ,cap�tadQs .

dica Ófici'!l do, D,epar�mento de Saúde P'Í

para a difícil função. Sem o que pociera, 'J,nvolunt�rza.mente, bliea, no 6· dístrito-sanitário, cOtn· sede em

cónco:rrer para o desprestiígio de firmas, que construzram o seu ,..L..;ai_es_.------------r
renome através longos anos de esforço honesto.

.

Esperamos que a Comissão.Central dos Frreços se !!rtzeule
em todo o pa:ís. Vamos acompanhar-lhe de perto.4. �ao, para
aplaudi-la nas s.uas providências acertadas ou crztzea-la, cons-
trutivamente, nos seus desace·rtos. _ f .:.... • .....

A data de ôntem, registou o

.raníversário do sr. Cap. Henri
-que Klappoth, brilhante ofi- Os pais que economizam, .con
cíal do Exército, ora servindo qaístam o respeito de seus filhos

.no presente e a sua gratidã-o no

I
. .no 14° B. C. e um dos que, ao futuro.
.lado dos seus irmãos em ar- DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA

.mas, lutou, nos campos de ba- CAIXA ECONôMICA FBDERAL

talha, em solo italiano, pela
vitória das Nações Unidas. Em
.bora tardiamente, apresenta
_IDOS nossos cumprimentos,

*

"Vida
ANIVERSÁRIOS:

,';CAP. HENRIQUE KLAPPOTH

:REINALDO DA VEIGA
PAMPLONA

Regista, a data de hoje,
aniversário natalício do
'Reinaldo Veiga Pamplona.

*

SRA. CELESTINA DO LIVRA
MENTO CARVALHO

Faz anos, na data que hoje
-transcorre, a exma. sra. Ce
:1estina do Livramento Carva
�lho.

*

VIRGILIO MOURA
TranSICorl�e, hoje, o aniver-'

sário nataHcio do S1". Virgílio
�:.Moura.

*

MANOEL CUSTóDIO
Deflui, na data de hoje, 0.1:aniversário natalício do sr. Ma

:.TIoel Custódio.

ORLANDO COELHO
A efeméride de hoje regista

'o transcorrer do aniversário
-natalício do sr. Orlando Coe
::lho.

EUCLIDES FERNANDES
Faz anos, hoje, o sr. Eucl�

-des Fernandes, alto funciona-
-:rio do Banco do Brasil e pes-
.roa grandemente estimada nos

4r;írculos bancário e social.
*

ANTÔNIO NAZÁRIO
Regista a efeméride que ho-:

"}e transcorre, o natalicio do
..sr. Antônio Nazário, concei
-tuado ,comerciante no vizinho

município de Bilguaçú.
•

SARTORATO BOTELHO
Reg1stamos, com 'prazer, na

efeméride que hoje transcor

:re, o aniversário natalício do

Social
sr. Sartorato Botelho, hábil
profissional do volante, que
exerce sua profissão nos car

r09 do Palácio do Govêrno.
:::

MENINO ROMEU JOSE

Festeja, na efeméride que
hoje transcorre, o seu 1° ani
versário, o menino Romeu Jo
sé Vieira Filho, que, na resí
dência dos sus papaes, sr. Ro
meu José Vieira, competente
chefe de paginação da no�s�
confreira "A Gazeta", e d. Zila
Gevaerd Vieira, oferecerá'a seus

amiguinhos, lauta mesa de
doces e guaranás.

* .:' '"

NASCIM.MTOS:
F.tá em fe<ta& o lar do snl'. !I'te.

Jotá Valério GouvÉ!a e de sua exma.

e.pôsa snl'o. Orlandina Jacques
GouvÉ!a, oom o nascimento de Ma
ria-Helena, uma robusta e inte
re.sante garotinha.

MORCEGOS

Bolos

/!)ois crescidos

Sábado, dia ·11, Soirée
,

as 22 horas ..

Bolos
mais macios

Bolos
maisfôfos

com
III , "

101CIO

A GuarDjá apreStO- Tão logo seja comu
tará uma dupla nicada oficialmente

,

b Teeran, 9 (U. IP.) - O [or-
gane a na! Dad, anuncia que o Con-

A
..-

Rádio G'unru ié - a mais selho Superior Eleitoral, fixa

popular, - comemorando seu rá a data para as eleições, tão
terceiro aniversário a 14 do Logo O govêrno comunique ofi

corrente, apresentará, no cíalmente que as tropas da
Teatro Alvaro de Carvalho, URSS evacuaram O território
um programa elaborado 11 iraniano.
capricho e do qual constará -----(-:O-N-T-R-I-B-U-A--�--
um bem organizado SHOW, para a Caixa de Esmolas aos IUlli.
com a participação de Pery 'lentet!J de Florianópolis.
Bo�ges e EsteJita Bel, dois
valores moços e que por mui
to tempo atuaram no Rádio
Teatro Farroupilha, de Porto
Alegre.

60V"18 dn Estado /

TOME APERITIVO

N ()T

LOEOIÓVEL ., 18 BPE
Ve,ndem-�(e um Locomovei de

18 HPE marca Brown e May
perfeitamente

'

recaadícionado.
Pronta entrega. Ver, examinar e

tratar com Mário Abreu, nesta

capital.

Roiu a tribuna
lVJJéxico, 9 (U. P.) - As au

toridades polícíaís, ·1n.torma-
ram que na Praça dos Touros,
em Zamora, ruiu uma tríbu
na, morrendo 12 pessôas e Ie
lindo perto de 50. K

AV I 50
Caixa Econômica. federal

f

de Sante Catarina
DEPÓSITOS E RETIRADAS

Correio La1l'eauo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liberação de
comena

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

,

{<Para falar a ver
dade sôbre a

Espanba»
FRONTEIRAS DA

MISÉRIAParis - Faland-, aos jorna
listas o Ministro do Abasteci
mento, anunciou que a próxi-
ma colheita de batatas será ,

inteiramente livre, quer dizer 1\lolor a óleo cru
poderá ser vendida sem (quais- .

u •

o
quer limitações de distribuição V�NDE-�E um _marca Ctí

ou de preços. Essa medida foi max - mil rotações -:- força
adotada em vista das perspec> de 6 � 8 cavalos, possuindo ca-

tivas agrícolas serem favorá- te de. óleo.
_

veis e como meio de estímular O motor pode ser examina

os agricultores á maior pro- do em Itaiai com o sr. O�wal
dução que virá libertar o país do Dut:� delegado Instlt�to
dos encargos da importação doa Martt�m,os. Tr'3tar_ com. su
de batatas estrangeiras. nei Ncceti a rua Joao PlOtO.

34. l'eleftme 1134..

Entrou para o prálo RFRON
TEIRAS DA MISÉRI'A", I) livro
da autoria de Juvenai Mel-

chiades.
O autor conterrâneo vem

encontrando grande oceitação
por parte do p{j.blico. do seu

livre «ESQUECIDO DOS DEU-
SES», que acabe de lançar.

AGUARDEM

fRONTEIRAS DA MISÉRIA

Madriâ, (U. P.) - Ao re-

gF.essar de sua viagem á Amé
rica do Sul, o escritor espanhol
Jacynto Benavençe, concedeu
ao correspondente do Arriba,
em Lísbôa, uma entrevista na

lqual, após externar sua gra
tidão ao' acolhimento que tive-

'

ra por parte dos ,hispanos-ame
rícanos, frizou a necessidade
de i11l';ensificar-se a propagan
da "oara falar-se a ver dade
sôbre a Espanha, af'astandc ----·-------0--calunias." Disse, no entanto, B RO I T
que a opinião argentina sôbre o

a Espanha "mudou após a vi
tória de Peron".

I

que aerá mais um suce••o

desse nóvel escdtor
catarinense

• • •

Compra-se
Mobília de sala, grupo ésto

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106',Nesta.
• • •

. VENTILADORES 1

o alfaiate indi'cado
Tiranentes. 1

FORD 34

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE

Vendem-se doi. ventiladores elee
tricos. grande.. para cima de me

Ia ou parede, send·o um oscilante.
proPrios para escritório. barbea
ria•• cofe•• etc. Trã.'tar na rua Al
mirante Lamego 15.

, * * *
o

Motores a óleo crú
Mar itimos, industriáis con

jugados com dínamos. para o

fornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Major Costa.
33 - Fpolis ,(1Sv-I).

* * *

Grêmio Estudantil
Valarinense
Do Grêmio Estudantil Cata

rínense recebemos o seguinte
ofício:
"Florianópolis, 18 de abril

de, 1946.
Ilmo. sr. Diretor de "O Es�

tado" .

4 portas, bem calçado, mo

tor novo, 2 p.eus subt.essfa°lentes,
vende-se por Cr$ 20.000,00.
Tratar com o snr. DONATO,

Hotel La Porta.
xxx

PERDEU-SE,

.ESCRITóRIO JURÍDIC.O COl\IERCIAL
A.l!unto.: Jurídicos -- Comerciais -- Rur:�is a' Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES -- Santa Catarina
Conaulte nOllsa Organização entas de .e dacidir pela com

?ra ou vend'a de imoveis. pinhalli ou qU<11quer
empresa ,,ne.te eatado �

Diretor: • - DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ,
ADVOGADO

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

NESTA
Presado ser4hor:
De ordem do sr. Presidente,

venho comunicar a v. s. que,
em sessão realizada aos 14 dias
do andante, na sede social do
Lira Tenis Clube, foi empossa
da a seguinte diretoria que re

gerá o Grêmio Estudantil Ca
tarinense noperíodo 1946-1947:

Presíderg.e Acadêmico
Sylrvio Ney Sonrcini.
Vice-presidente - Srita. Lo

rí Mund Ballod.
1° secretário - Sr. Edú Ma

chado.
2° secretário - Srita. Sel

ma Yone de Castro.
1 ° tesoureiro - Acadêmico

Mário Artur Ferraresi,
2° tesoureiro - Sríta. Maria

de Lourdes Damerau.
1° orador - Sr. Dalmo Bas

tos.
2° orador - Sr. Geraldo Ga-

ma SaUes.
Diretor Social: MARIO SCHAEFER
Diretor e.sportivo: RDiretor de .prcpaganda

.

epresentante
Sr. Acy Cabral Teive.

I
Caixa Postal, 5756

o

Sem mais, atencíosamentde d TIM 1 Ib
En. e .: arie y

o

SUl screvo-me.
Edú Machado - 1° secretá- 0 Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,

rio. BRINQUEDOS e miudezas com bôa frequezia de ATA-
Somos gratos á gentüeza da

LEIAM A REVISoT_"
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado

comnnícação e formulamos vo- • � atualmente em CR$ 160.000,00.
tos pela prosperidade sempre O VALE DO ITA.lAí Tratar p"ssoolmente com: PAP'ELABIA" MELIM
crescente do Grêmio. Rio do Suf- Santa Catarina.

Há cêrca de 15 dia., entre Laj&ll
e Bom Retiro. perdeu-se uma pas
ta com roupa de CTeanço. Pede-se
a quem souber da mesma infor
mar na Livraria Progressq. rua

Felipe Schmiàt, - Flo:-ianópolis.
10 v-6

-

E�CRITÓRIO JURíDIf)O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazendcs e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "one 54 - Caixa Postal 54

o

Bndereço telearâfico i "Elibranc9" - Lajes -, gt. Catarina

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espirita Luz-Caridade e ASlOr.
comunica a -nudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317 t 2°

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,ool, onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escreva
detalhadamente o nome, idade, ende

reco, enviando envelope selado e subs

crito para a resposta, juntamente com

a importância acima,

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os Q

FARMACIA ESPERANÇA
Ite Farll1..,�..tl(".o NILO LA UH

-..-_�.�u-.-......- .......... c�

� do IIoÓl'l'lleIl.a.
_.._ .......�utlbt .. __ ...-..

Copynghl da
Thc HAYE rooH/ADO! ln,;.

1. " que as ostras são fê
meas ao nascer, mais tarde se

convertem em machos e depois
'de dois anos de idade voltam
ao seu sexo original.

·2. " que Campos, no Esta
do do Rio d/e Janeiro, no Bra

sil, foi a primeira cidade da
Améríca do Sul a possuir ilu
minação elétrica, a qual foi ali
inaugurada em 1883.

3. .. que se duas pessoas se,

pusessem a jogar o Dominó
dez horas por dia, movendo

quatro pedras Por minuto; po
deriam ficar jogando durante
118.000 anos sem esgotar as,

248.528.211.840 combinações.
possíveis daquele jôgo.

4 ... que a primeira batuta
do mundo, inventada pelo mú
S1cO florentino Giovanni Bat
tísta Lnllí, tinha dois metros
de altura e era tão pesada que
causou a morte de seu inven

tor, por ter-lhe caido no pé, on
de lhe causou uma terrivel fe
rida á que sucedeu a grangre-:
na.

r
"

5 ... que os índios da Co
Iumbía inglesa réunem-se nas.

margens dos rios, para saudar
o salmão, quando começa a

'1
temporada da pesca; e que.
nessa ocasião, os chefes de trí
bu dirigem palavras e frases
amáveis aos peixes, na espe
rança de que estes, assim li

sonjeados, ofereçam mais fa
cilidade á captura.

6 ... que os cabelos ruivos
foram na Antiguidade perse
guidos 'pos inspirarem supertí
cioso terror; que; ainda hoje,
em alguns distritos da Irlanda.
e da Escócia, são tidos coma

indício de falsidade e ma S:O�

te; e que, nas Highlands, se

um Indivíduo em vias de par
tir para uma viagem encontra
uma mulher de cabelos ruivos.
regressa imediatamente para.

I casa, desistindo de partir na

�quele dia.

o SE U ORGAN'SMG

Sedas Cosímíros e Lãs

CASA SA.-r.A. aO$
'.ORLANDO S:OA'�{PEJI�Ll

RIa e,OI);sdteiro Mafra, li - loja e �()_eloja - Telelo,ue' 1514 (,rede interna)
. Ca·jJ:8 Postal 5 t --- EBd. Teleg .. : t,·Starpelli» --- Fleríanépelís

................�---o�_' ."'="'"
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CakJUcismo
O SANTO De DIA

* * *

UM CÔRO RELIGIOSO DE
DUAS MIL VOZES

Paris - (S. F. L) - "Bolus
-Gallus Cantat" - dizia-se na

idade média - "Só os france
.ses sabem cantar". Desde en

tão o adagio há de ter perdi
"do muito seu conteúdo verda-
deiro. Mas alguns fatos de

. monstram que os franceses
ainda 'se inclinam para a ex

._pansão vocal e coletiva dos
.seus sentimentos. Em Dijon,
-por ocasião da ultima s-emana

Iíturgíca, os fiéis foram convi
dados a chegarem á Igreja
meia hora antes do sermão.
Duas mil pessôas, velhos,
-críanças, senhoras e jovens
atenderam ao apêlo. R'esulta
do: uma missa cujo programa
musical compreendia· dois
cântícos de Goudimel, canta
dos com perfeição por tôda a

massa coral.

.

Economizar não é obrig3lÇão por,
que é, antes de tudo, Impertoso
dever lindividual a serviço da ce-

_ _letividade.
. -

DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI.
CA FEDERAL .

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

Livros
Chapélls
Instalações elétricas e ............
ArtlloS pal'll '....ente$

Peles
Casacos :j3

Quaisquer artll"

9 DE MAIO
S. Gregório de Nazianzo, e

Doutor da Igreja •

Gregório- nasceu na fazenda I
-de Ananzo, perto de

Nazianzo'J'_pelo ano de 330. Uma esmera-

��f ��:���-om����e�n;��c;�� .-iiiiiiiiiiiiii.....�liiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãliiíliiiiiPii--iiiii-�-;-mN�a�r�e=-=U=D:::!i-;:a-=-o--::Jd�o-.V�o:-.::n=-=s�e"lilbL"o=--:d:J:e=-iUMl:-in=i:':s:4:'t=ros
tum grandeza de Bispo e sano, BVI·so aos Bulomob-lll·slas Paris, (U. P.) - Na reu- ministro Jules Moch ipOz, o ga-
.to. Em Atenas, onde continua-I . .' .

níão do Conselho de Ministros binete ao par da .negocíação
'va os estudos superiores, veiu o titular do Quai d'Orsay, Bi- .de Bruxelas para a divisão da
.a conhecer o grande Basílio ,. 'O Pôsto de Serviço Hoepcke, no rua Gunsel'heiro dault, expoz a situação dos

I
frota mercante alemã. C.omo

-com o qual, de ora 'em diante,
I Mafra, esquina da rua Duarte Schutel, fun-

I
trabalhadores que estão' se de- já informamos, porém, o' as-

.devería liga-lo uma amizade cionará oos sábodos das 14 às 17 horas e aos senvolvendo na Conferência sunto primordial das delíbera-
-que durou até a morte. Acaba-I, domingos das 7 às 12 horas, para venda de Idos Quatro. O plano Byr�s foi ç�s foi a. s�tuação . p?l�ti�a
-do os estudos, Gregório voltou I g.azolina e óleos lubrificantes. O primeiro assunto examinado criada regeiçao pelbiscitáría,
.'para a casa paterna. Seu pai I e houve, a seu respeito, larga tendo resolvido o gabinete
..que era Bispo de Nazíanzo, or- __IIIIIlIIIIIiIiI!I_iil!RI troca de vistas. A seguir o Con- manter-se integralmente no

. denou-o sacerdote, embora o • selho exáSlinou a situação ali- poder e pedir a nova Assem-
filho pouca ínclínacão sentis- mentícía e assentou várias pro- bléia a ser eleita, que vote ra-

·�:ri����e��;�do ������:� ��I Resolvido, enfim, seu problema financeiro! ��:��trc:o��unto�aJ�d�� �=�:�d�� a ����
-estudos e exercícios de Pieda-I teresse ínterqo e externo o ça a regime provisório que vem

.de no retiro da solidão cam- A.dquira TUDO de que necessiiar, vivendo.
_-pestre. Entretanto, teve oca-i

de UMA. SÓ VEZ,
..síão de fazer as pazes entre "

.seu pai e um grupo de católi- pagando PA,ltCELADAME.TE,
-eos que achavam que o Bispo V A ....T AGE'TS da compra à vi...._
mão estava bastante decidido

coa as ..cu,,. A. ...... .,.j
'na sua profissão de Fé. Mais servindo-se. do

�. ,-uma vez, contra a vontade do
-próprio Gregório, Basílio fê-lo SI STEM A C R ED I A R IO
.Bíspo. E para organizar a Igre
ja em Constantinopla foi cha
.mado para lá, tendo que aceí
'tar de Bispo daquela cidade.
.A sua atividade enérgica em

:pról da ordem 'criou-lhe mui
-tos inimigos, e ele teve que en

.frentar mais de uma vez o pe
:rigo de ser assassinado. Quan
-do uns Bispos pouco eserupu-
Josos afirmaram que a eleição
-de Gregório para Bispo de
'Constantinopla' não tinha =ído
'legal, este renunciou e retirou
.se para a fazenda de Aríanzo,

-

'Teve agora o lazer desejado
'para seus trabalhos científicos
·e á prática da ascese. Morreu

:pelo ano de 390.

mundo, mas não podemos es- t::::e:::3€:3-e:::3€':3�

queeer que ° movimento vital
das idéias e realizações �seia
se na igreja viva do espíríto,
no coração do povo de Deus.

*

Há sempre militas "chama-
dos" em todos os setores de E3t::3-E3E3E::3-E:i1oE3E3
construção e apr-imoramento
do mundo! os "escolhtdos ",
contudo, são sempre poucos.
Deus chama todos os filhos

à cooperação em sua obra an-
* gusta, mas somente os devo-

Todo templo de pedra, díg- tados, .perststentes, operosos 'e
namente superintendído, fun- f i é i s constroem qualidades
cjona ,qual 'farol no seio das eternas que os tornam

dignOS!\Sombras, Jndicando os cami- de grandes tarefas" "
ll,hos retos aos navegantes do (Missionários da Luz)

:1< * *

Tôd:as 'as nossas obras, efe
tuadas de acôrdo com as leis

dívínas, sustentam-se por si
mesmas e esperam-nos em

qualquer tempo @aIa a colhei

ta de saborosos frutos de ale

gnía eterna.

INDÚSTRIA, COMmCIO' E SEGUROS KNoTrs. A.

"

No' Bar e no Lar «KNOT»
não deve Ialtar

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTI.LHA

VAL-DA
é preservarmo - nos

das, Constipações, dos Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"'0 licença do D. N. S. P. N° 126
,.

'", • de 26 cfe fevereiro 9':;•

�e de 1936 rJ$f> 9'
"I�ol 0.002, Euca,ypto\ Q. .

VIAJANTES COMERCIAIS
Edições Atlas Sto.. Catarina, à rua Felipe
Schmidt, 52, Florianópolis, precisa de viajantes,

pera o Estado de Santa Catarina.

I, CONTA CORRENTE PüPü�AR
JUlOS 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

O.K,�

� I �

Crédito Mútuo Predial

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

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Proonetartos - J. Moreira & Cia.

A
.

mais preferida, ·é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PR�MIO M IOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico grati·
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

APENAS Cri UO

1
CASA MISCELANEA distri-

�om �� ÍnÍlDla quantia. �od buidora dos Rádios R C. A
esta auxlhando o seu proxnao, .', :
Contribua parn a Caixa de Esmolac

.
Victor, Valvulas ·e D1SC08.

a08 Indizentes de FlorianópoliL Rua Conselheiro Mafra

"

eREDI AliO
Avisá aes seus clientes a mudonco de
escritório para a rua João Pinto n.O 5,

junto à Redação do 'erO Estcdc-.

Tenha t!empre em casa uma garrafinha de

DPERITIVO «KHOI»

Agbeia4l. R.p1'Ollen.;Õ.. em
Geral ,.

Matriz: Flo1'icmópoU.
Rua João Pinto,. n. II
Ccrlzo Po.tal: 37
flliol: Cra.ciúma

Rua Floriano Peixoto•• /D
(EdU. PI'6Í:IrlúJ.

T.legramal: ·PRIMUS·
A�ent•• '!la. principaL.
UluniciptOl elo E.to.d,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EillM
CINE ODEON - Fones: -

1587 - 1602 - Hoje ás 7,36
Um filme dedicado á moci

dade.

� COLÉGIO DO BOM TOM

com

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
Ruth Merrick - Irmãos

Os últimos encontros do Torneio Relâmpago da·Cidade 12'�=a:we:::�142:o:'
Paula Ramos x Bocaio'v8, o jogo que. amanhã se realizará- Avaí x Figueirense·

e Clube Atlético Catarineose I Caravana do Ar, são os empolgantes cotejos,
� '!que DOS será dado assistir domioRo. ·fioaUzando o Torneio Relâmpago.

CINE IMPERIAL - Fones: -

1587 - 1602 - Hoje ás 7,30.
Ultima exibição

A melhor interpretação ar

.tístíca de ...

Hugo Del Carrill, em:

HISTóRIA DE UM JOVEM

TORNEIO RELAMPAGO DA
zes ;

.

Francisco Prazeres _e Melhor jogo: Avaí x Atlétí=nela, do Paula Ramos. POBRE

CIDADE
.

I
Agapito Veloso, 2 ,:,e�es; J.oao co.

Melhor extrema direita: Za- 240

C 1·
-

d
.

ta
F. dos Santos e LUClO Calva- Melhor juiz: Agapito Velo- cki, do Avaí. �::eços:

- 3,6rmO-14' .

om a rea izaçao a. qual' Ilho,' 1 vez.

- - .....". Ih
..

"di ·"n cs.,
ut;nsura: -. p. anos.

dad T R r I
soo

1\'.1e. or mela rrei ...... : oa.n-
PRóX1iMO CARTAZ - DD-

r?t d.a,
o orneI�n e

ampago,
A ÚLTIllIA RODADA Melhor goleiro: Isaias, do ford, do Caravana do AI.·.. míngo _ ODEON e IMPERIAL

CI;
mo �p[esen

......-:e. _' agora Dia 11 � Paula Ramos x Figueirense.
Melhor centro avante. DJal- D tãi L em.

so o segum e aspec o. Bocaiuva. Melhor zagueiro direito: ma, do Atlétic.o. A FOAroVORYITAamoDuOrS-DEUS·.a.cr

Jogos realísados DI·a 12 A' F·
.

W ldí d C M Ih d M·
-

la d d F· ,. 4
.

- vai x iguerren-j : a, Ir, o aravana do Ar. e, or mela esquer a: 1- (T . hní 1)
.

1'0 a a: IgueIrense,. x
se e Atlético x Caravana do

d Atl 'tO
ec lCO or

Caravana do Ar, 2; Paula Ra- A

lVI,elhor zagueiro esquerdo: rO'M °lh
e ltCO. .d

Com O seu novo galã, Barry

, r Katcípis, do Atlético. ,e or ex Tema esquer a·
.

b

mos, 4 x Avaf, 2; Atlético, 2 x· �, '" *
P

,

.

\ d P
.

IRa· Sullivan e mais Gil Lam -

Bocaiuva, 1.

Melhor médio direito: Iva- ovoas, o. au a mos.
Eddie Bracken e 5.000 garôtas.

2a rodada: Avaí, 4 'x Bocaíu-
APRECIAÇÃO SÕBRE A 4a• ní, do Avaí.

Melhor jogador da rodada:
d " t· . rido"

RODADA Melhor centro-médio: Ta- Pela segunda vez o zagueiro
° ou Ia mun o .

va, O; Caravana do Ar, 6 x Melhor conjunto: Paula Ra- vares, do Paula Ramos. Katcipis aparece corno a figu-

Paula Ramos, 2; Ftgueirense,
5 x Atlético, 3.

mos E. C. Melhor médio esquerdo: Mi- ra maior da rodada.

�r��a:Atlilioo,6x��-�-------�------------------------------

��n�a:°Ár�;1�4.';iiu!i::n<;�a4 A produção do fumo �(lrP'�.,tQ
x Bocaíuva, 3. •

- - ,'D\'t :J

4a rodada: Caravana do Ar, catar. e
. �

'< rrl cava

3 x Bocaiuva, 1; Paula Ramos,

. n n5e
s-

I f' FriccioneVapoRub no!

4
-

F·· 1 AI'· 2

•
-

pescoço e cubra cóm

X igueirense, ; t ético; Especial para
" O ESTADO", Escreveu - Tasso de •

- flanela quente. Atúa

X Avaí, 1.
Miranda.

ç.._---: como uma cataplasma,

Classificação dos clubes E digno dos maiores aplausos o recente ato do aovêrno
enquanto os vapores

� que se respiram desin-

1° lugar - Figueirense, com do Estado, estabelecendo o Serviço de Físcaltzaçâo da Produ- flamam logo as mem-

6 pontos ganhos e 2 ipe,rdidos, ção e Beneficiamento do Fumo, em Santa Catartna, .....iI branas irritadas._

14 tentos pró e 12 contra. Sal- Esses aplausos não serão regateados quando se consíde-

do: 2 tentos. rar a importância econômica da produção de tabaco, quer pa-

10, lugar - Atlético, com 6 ra O Brasil, quer para o Estado.

pontos ganhos e 2 perdidos, 13 Já fomos o maior produtor de fumo do mundo, o que cer

tentos pró e 10 contra. saldo: tamente inspirou os 11OSSOlS antepassados em fazê-lo tigurar

3 tentos.
como emblema, nas armas nacionais, paralelamente ao café.

2° lugar - Avaí, com 4 pon- Como consequência do nosso descaso, mantendo os méto-

tos ganhos e 4 perdidos, 10 dos prtmitívos de seu cultivo, beneficiamento e comércio, fo

. tentos pró e 7 contra. Saldo: 3 mos aos pOUlCOS, perdendo a nossa posição em favor de países

tentos. que cuidaram com maior atenção do melhoramento de sua

2° lugar - Caravana do Ar, agríeubtura, como os Estados Unidos, a China, as Índias Ho-:

com 4 pontos ganhos e 4. per- landesas e a Rússia.

didos, 12 tentos pró e 10 con- Não podemos ocultar que tem .

havido o maior descuido

tra. Saldo: 2 tentos. por parte dos nossos dírígenres, na difusão ampla e prática

2° lugar - Paula Ramos, dos conhecimentos técnicos índíspensáveís à .obtenção de um

com '4 pontos ganhos e 4 per- produto da melhor qualidade, compatível com as exigências e

didos, 13 tentos pró e 15 con- preferências dos mercados internos e eXlternos.

tra. Deficit: 2 tentos. A maior prova que se poderá apresentar da inferior qua-

3° lugar - Bocaiuva, com O lidade do turno produzido no Brasil é que, embora, estejamos

pontos ganhos e 8 perdidos, 5 colocados como grandes produtores." enoonnramos ainda em

tentos pró e 13 contra. Deficit: 1940, o fumo entre as outras utilidades por nós importadas.

8 tentos. [Adqutrímo-Io em dezesseis países, entre os quais figuram 00-

Os 'goleiros vasados mo princjpaís a Holanda, China, Turquia, Java, Egito, Índia
e

.

Isaías (FIg.), 12 vezes; Son- Grã-Bretanha. Essa importação destina-se quasí que exclusí

cini (Boc.), 10; Nivaldo (P. vamente à índústría de charutos, que carece de Iumo de supe-

R), 8; CUITÚ (Atl.), 7; Ati Q rior qualidade. ,

Peixoto (Car.) , 5; Adolfo Reconhecendo a inferioridade do nosso produto, exclusí

(Avaí) e Vadíco (P. R), 4; Ta- vamente por nossa culpa, cabe-nos o dever de, quanto antes,

tú (AtI.), Jonas (Boc.) e Puci- melhorar qualitativamente e depois qualltitaltiva,mente o nos

hi (Avaí), 3; Enio (P. R), 1 so fumo, para a conquista e manutenção dos mercados inter-

vez.
nos e externos, onde se trav,am as pugnas da concorrência, en-

Os artilheiros trelaçadas com a lei imutável da oferta e da proouu'a.

Com 8 goals: -Aberlado Entretanto, o fumo é originário da América, encontrando

(Fig.). aquí as mais favoráveis condições de clim.à ,e solo, para o seu

Com 6 goals: Djalma (At!.). desenv.olvimento eX'pontâneo. Falta-lhe ser cuidado cientifilOa.

Com 5 goaLs: Mandico (P. mente v:isaIliÔlf'-o aprimoramento de suas qualidades, atenw- c�os internos ou exportada para o 'exterior, como produção

R.).
. das as (preferências dos consumidores. _

própria de cada um. Talvez seja êste o fator que determine fi-

Com 4 goals: Verzola (Car). Felizmente já se observa em vários Estados da União, co- gurar Santa Catarina, nas estatísticas, sempre com parcela.

Com 3 goals: Póvoas (P. R), mo na Baía, São Paulo, Minas e P,ará, os governos estaduais, reduzIda de ,produção de fumo .

. Zacchi (AtI.) e Augusto (Fig.). criando estabelecimentos e Serviços, onde técnicos capazes es- A eXJpOll"tação para ,o exterior que se processa pelos por-

Com 2 goals: Leônidas e tão realizando trabaLhos notáveis de genética. tos catarinenses é mínima. Em 1941 e 1945, foram exportados.,

Sanford (Car.); Itamar (Atl.); Santa Catarina não faz eX'ceção quanto ao que se obser- re�spe.ctivamente, trezentos e o�tenta mil quinhentos ê cinooen

Nicolau, Nizeta e Sapo (Avaí); vou no âmbito nacional· Houve descuido no. raelhoramenfo ta e-sete e um milhão vinte nJ()ve mil e seiscento.s quilogramos;

Moacir (Boc.) e Carioni (P. qualitativo do tabaco, deficiência essa que uma vez constatada de fumo em folha. Infeli2imente êste ,produto, nos último.s ern-

R.). e convenientemente estudada pelo Senhor Secretário da Agri- barques se apresentou em más condições.

Com 1 goal: Hazan e Lebe- cultura, Dr. Leoberto Leal, acaba de .ser oportuna e corajosa- E de notar que o furp.o. catarinense mesmo sem ter mere-

tinha (Car.); Minela, Nelson mente ericarada pelo govêrno do IDstado, que resolveu apare- cido qualquer cuidado, gosa de boa repu�ção e é muito pro

e Fornerolli (H. R); Zacki, lhar a ,secretaria da A1gricultura com um órgão especializado, ct).l'3jdo por apresenta,r ql,lalidades apreciáveis . para a confec-

Fatéco, Ivan e Lange (Avaí); ca;paz de solucionar ó problema, transforun.ando a cultura do. ção de charutos e éigarros.
-

Lauro,_Odílio e Luiz II (Boc.); fumo em uma das melhores e mais rendooas fontes para. a eco- �rtamente estas boas qualidades resultantes de cultura

Ico, Mar.cos e Ati (Fig,); Aní- nomia do Estado.
espontânea, lpod.erão se modificar para pior se forem abando--

bal e Capeta (AtI.). A atual produção do fumo catarinense é já estima.d.a em nadas e pata melhor, tornando-:s'e mesmo excepéionais, se fo-·

Com 1 goal contra: Nelson quasi quaDro milhões de quilos que se escoa pa;ra os diferen- rem cuidadas técnicamente, visando apurar as caractetisti� .

(P. R) e Tavinho (Avaí). tes merrnrl.os exte,rnos e ,internos oU' por rodovia ou por ca- própüias de variedades finas.

Juize.s que atuarani botagecr:n, p;referencialmente para o Rio Grande do pul, São Agora cabe aos técnicos encarregados dessa missã.o, de-

Newton Monguilhott., 6 ve- Paulo e Rio de Janeir'Ü, de onde é l"edes,tr.ibuida para os mer- la se des'empenharem cabalmente.

OOE3-E3-E3-E3-0a0€'::3-€30

De tudo nêste mundo uma pes

soa pode arrepender-se, menos de.

ter economizado.
.

DEPOSITE NA CAIXA ECONêMI-

CA FEDERAL

laoot::3-E"3-0�

Os depósitos na Caiixa
-

Econômica
OUANTO RENDEM OS DEPÓSITOS -- Os depp�ito" na

Caixa Econômica oferecem caracteríqtic::18 das mais inte

reuantes. Ali, pedem eles ser iniciados e centinuados com

importâ.ncias mínimas. Isso lhes dá sinqular olconce e

expressão. sobretudo, pelos rest.Vtados que·.se (!)bt�m. Vejam,.

por exemplo. os casos aeguinte.. :

DEPÓSITO SEMANAL DE SETE CRUZEIROS -- Quem re

solve economizar dià.riamente um cruzeiro. para. no fim

da -Ilemana. de'positar sete cruzeiros na Caixa Econômica,

já a� t�rmo de um ano. dispõe de Cr$ 370.70. Se quiser

centinuar êsse depó.ito por mais quatro anes, no {im de

cinco. anos· posauirá Cr$ 2050.80. Continuando o depó

sito por, moi. um quinquênio. no fim de dez anos terá

Cr$ 4.675.80, sendo Cr$ 3.1)40,00 de capital, e de juros,

0r$ 1.035,80.

DEPÓSITO DE CINQUENTA CRüZEIROS -- Um depósito

mensal de cinqlOlenta cruzeiros, na Caixa Econômica, no

fim de círice anos estará elevado a Cr$ 3.394,00 e em dez

anos a o-s 7,738.70, sendo o-s 6.000,00 de capital e

ICr$ 1.738,70 de juros.

DEPÓSITO DA MAIORIDADE -- O depósito mensal de dez

cruzeiros, o chamado depósito da maioridade, é- o que mais

Ifàsilmente todo mundo pode fazer em favor de ·.um filho,

emitindo uma caderneta para ser movimentada pelo bane-

I
ficicido quando atingir a maioridade ou se casar No fim

de 21 anos. ê..e dep6sito estará em Cr$ 4.396,30, sendo

Cr$ 2.520,00 de capital e Cr$ 1.816,30 de juro.:

, I
REI- "*• -
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Ofensiva de
exportação

(Seviço Especíal do CEC pa
ra "O Estado)"

As índustrías brítanícas es

tão atualmente empenhadas
mais cio que nunca numa ofen
siva de exportação sem para-.----� ,,,.,- - � , ......,. ..;. ,_ _.io.� lelo na historia do paíz e que,

DR. ARMANDO VALtRIO aliás, já está dando os maiores
DE ASSIS e melhores resultados possi-

Dos Serviços de CUniea Infantil da v�is: �e fato, tem sido. extrao�-
Assístêncía Municipal e de dínáría a icurva ascencíonal das

Caridade
I·t�;:; brít

" �..,�CI,tNICA MÉDICA DE CRIANÇAS I expor açoes rr arncas nestes
. ADULTOS lt·' .

T- tCONSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma- U ImOS seis meses. ao ex ra-
chado, 7 (Ediffcio S. Francisco). ordínaría que [á se espera queConsultas das 2 às 6 horas , .

.
'

RESID11:NCIA: Rua :[\lIare,çhal Gui. O comercio explorador ínglezlherme, '5 FOI1Oi 783 tenha atingido os níveis dos
DR. MADEIRA NEVES anos de prosperidade de antes

Médico especialista em DOENÇAS da guerra antes de encerrado o
DOS OLHOS .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- pnmeiro semestre de 1946. O
ga Prática no Rio de Janeiro governo brítaníco, por sua parCONSUJ1J.lAS - Pela amanhá:

diariamente das 10,30 às 12 hs. à te, tudo tem feito para auxilitarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSUJ,TóRIO: ar O mais eficientemente pos-Rua João Pinto n. 7, sobrado -

.

1 f dosI d triFone: 1.461 _ Residência: Rua Slve esse es orço i os' ln US rI-
Presidente Coutinho, 58 ais ínglezes, dando-lhes á ma-

xima 'cooperação ao seu alcan
ce. Ainda agora, por exemplo,
dois orgãos oficiais colocaram
se a disposição dos fabricantes
para fornecer-lhes as' mais
amplas ínformaçõés relativas
á situacão dos mercados es

trangeiros. Trata-se do B. O.
T. (British Overseas Trade) e

do B. E. T. R. O. (British Ex
port Trade Organizatíon), que
atravez dos seus 'conselheiros
comerciais e agentes observa
dores especialmente treinados

para esse trabalho estão forne
cendo toda sorte de relatoríos
e dados estatistícos sobre a si

DR. NEWTON O'AVILA tuação comercial no exterior
Operações - Vias Urinárias - do paiz, facilitando enorme-
Doenças dos intestinos, réto e t

.. .

t· d
.

danus - Hemorroidas. Tratameu-' men e as InllCla lvas os ln us-
to da colite amebiana. triais e comerciantes britani-Fisioterapia - Infra vermelho,

Consulta: Vitor Meireles, 28. COS que mantem grandes tran-
Atende diariamente às H,30 ns. -

e, à tarde, das 16 hs. em diante saçoes rcom O exterior, e que,
Resid: Vida I Ramos, 66.

por isso mesmo, .precísam estarFone 1067
a par de quaisquer oscilação de
.rnercados que ali, possam se

registrar.

I, ... ,.'
� .. ,-

Viagerls
.

PELO

Expresso IOtOf8'0' 00 jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVlLEOR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

SAíDA DE ,'fLORIANOPOtlS:
CHEGADA A JOINVtlE:

SAíDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANOPOLlS:

;Cirurgia e Ortopedia clíaíca e eí
�gia do torax. Partos e doenças

, de senhoras
OONSULTóRIO: R. João Pinto '1 '

Dláriàmente das 15 às 17 horas.
B1JlSm;l;:NCIA: Almirante AI "Im,

36. Fone M. 251

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.DR. SAVAS LACERDA

CUnica médíco-cír-úrg íeá de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho' Nacional de Oftalmologia.

CONSULTÓRIO - Felipe scnmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID;l;:NCIA � Conselheiro Ma
fra, ,77.

TELEFONES 1418 e 1204

Informações:
Em Fpolis, - na Redação do �<O ESTADO»

Em loinvile - no Hotel Príncipe

.................................................DR. A. SANTAE�LA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonaI de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doeu
�s Mentais. Ex intw.no da Santa
Casa de Misericórdfa:;, e Hospital
Psiquátrlco do Rio na Oapital F-e-

deraI
(lLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NER.VOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
Iho nO 18 - Florianópõlls.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Médico do Cen tro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

cr ianoas ,

CONSULTóRio: R. Trajano, 14
(altos da Con.feitaria "Cht

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESJDÉNCJA: R. Felipe Scbrnídt,
38 - Fone: manual 812

DR. ROLDÃO CONSONI DR. BIASE FARACO
()IRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉS'l'IAS DE, 8]11.
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade rle Medi-
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por va
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
I1ai'<!s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

11Jtero, -ovár ios e trompas. Var-íco
ceie, hidrocele, varizes e herna

CiDNSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

,

r-aíso) . Te!. 1.598.
RESm;l;:NCIA: Rua Esteves JI1-

_
p

nior. 179; Te!. M 764

DR_ POLYDORO S. T.HIAGO

Médico - chefe do Serviço de
SifiUs do Centro de Saúde

I DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

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

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

Im.portanteMédico do Hospital de Caridade :I.
Eloriaríópolis

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos, especial ..
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAF.I.-f
Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas díàriamente pas iS às 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESID:f:NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

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 aquísíção 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 notícias, com todos os bons
jornais, de que resulta um sístêma de propaganda também
original;

APRESENTA-SE SERVINDO
Tôdas as comunicações de longas distâncias, fano ou te.

legráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres.

pondêncía deve ser endereçada, simplesmente, para:
-ATALAIA-

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

Dr. ·Lauro Baura
AUSENTE o-e:::M3000D-E3-E3-E3-E3-E3

No lar em que se faz eeonnniâa,
é que se ministra a educação mais
completa.
DEPOSITE PÁRA SEUS F'ILHOS
NA CAIXA ECONôMICA F'EDERAL

OOOOOOOOOE3-E3-0

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

'

ServIço ão Prole••or Briquet
SÃO PAULG

t----

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

-

'Para o seu dínamo ou

motor de arranco

1lJ. '

�r..O OFICINA ENALDa
ec""o-Radie·\e�" Praça da Bandeira

I ne. 37

1------------------

Of PFBTQ SfG�gO .

� INOFENSIVO U

CDIAalÇAS f 'Á

tu....... W ....... -. _ . ..,. .•Q�*",'U""""ii "II

�
�

I
�

80.900.606,30 �
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

'

COMPANHIA "ALIANÇA. DA BAtA-
,..dada •• 1171 - Sé•• : I A I A
INCElfDIOS B T:&llSPORTI:S

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
ResponS8bilidades
Receta
Ativo

o TOSSE o BRONOUilE
«

Serão restabelecidas

Ibrevemente
Paris, (U. P.) - Anuncia

se que as relações da França
com o Iraque, que foram sus

pensas quando do caso Rachi
Ali. serão restabeleeídas dentro
em' breve.

I

98.687:816,30
76.736,40L306,20

Sinistros pagos nos últimos 1\) anos

Responseb'ilidades
QU�R VESTIR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ?

PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
\

«

Diretores:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

......J...... . ..... ......,................."-'"--............-_....._.......
".....,.....-......l1li.,............_ôIOAW_...--r.....

- ..._T......-"".""....sPlT_""l"iI'IiI'_W!�..,.......r.....:-""...""-...,.�;jIII.._lifIlIIJiI_.T'IiI.ín_J.�""ZI!IUiPlLIsI!_"
Rua Felippe Schrnidt 22 - Sobrado

I.
I

I "Ai
.

.

(C/�A'I '.. "

J
melhore. fábrica.. A Casa -A CAPITAL" chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemira9 triscados, brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamente das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumena� e Laje••
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Rejeitada a proposta
. WASHINGTON, 9 (U. P.) ter' dos Estados Unidos, o em

- O senado rejeitou a propos-] préstííno de 3.750 milhões de
ta apresentada pelo senado dólares.
McFarland (democrata do Ari- A proposta foi derrotada por
zona), no sentido de se exigir 45 votos contra 40.
da Grã-Bretanha a cessão de Antes da votação, o leader
direitos aos· Estados Unidos da maioria Barkley, declarou:
nas ;bases militares do Atlân- "Tenho a convicção de que
tíco e a abertura de outras qualquer govêrno que concorde
áreas imperiais aos aviões co- com uma proposta como esta,
mercíaís e navios mercantes diante do cano de um revolver,
americanos, afi:m ((le poder ob- cairia dentro de 48 horas":

Vassouras
• CUSTA MENOS

Na Exposi'ção agro-Pecuária
v

Fixemos, hoje, em linhas modernistas, alguns homens, dire
ta ou indiretamente lâgados á IV Exposição de Lajes.

De acôrdo com a moda, a nossa lista será tríplice e terá como

cabeça-de-chapa, por merecimento e antiguidade, um fazendeiro,
filho de fazendeiros e pai de fazendeiros: VirgillJio Ramos. É êle o

presidente da Associação Rural, entidade promotora do magno
concurso pecuário. 'Ilerá vivido e trabalhado uma dúzia de lus
tros, se pouco! Mas não é velho, ou, melhor, é um dêsses velhos
"que quanto mais envelhecem, 'mais remoçam ainda". Quem, bus
cando contrariá-lo, lhe subestimar a acuidade mental ou se fiar
na sua aparente simplicidade, acaba derrotado e sai devendo ...
Enérgico, tempéra o êxito das suas empreitadas no banho-maria
da mais untuosa e evangélica das bondades. "Flor d-os hOIIlS",
dâria o Eça. Os obstáculos e as dificuldades não o exasperam:
enrijam-no. E êle os transpõe, a todos, em passo de estrada e a

laçadas de blandiciosa e envolvente persuasão. Não tolera o en

trevêro verbal das discussões rasgadas e perigosas. Prefere con
fessar os insubmissos, parai lhes ministrar, mano a mano, entor
pecedoras pitadas de paz e bom senso. Nas divergências, podendo
covendrizar o adversário, escolhe catequizá-lo missionàriamente.
A Sua arma atõmâca não é, assim, .nem a sua fôrça moral nem o

respeito com que o cercam: é a sua cordura, mais lamartineana
que raposeana. João Neves, perfilando Rui a Silveira Martins, fa
lou que o primeiro "dessecava OSI adversários com um estilete 1'0-

-mano", enquanto o segundo" os cameava a facão, CO'IIlO um gaú
cho eameía urna rez na pomda odle um laço". Virgílio Ramos, sem
a minima violência, é capaz de matar um elefante com uma agu
lha .de máquãna Singer.

I

,
.

Dirigindo e supervisionando a vitoriosa iparada agro-pecuá
ria, foi o músico dos sete instrumentos. A mota que pifasse, con
tudo, não seria tirada por êle. " Mas, na verdade, não houve de
Afinamentos. Os trabalhos proeessaram-se com a perfeição das
holleriti! E os festejos, já sociais, já esportivos, eneastoaram-se
lã maravilha na execução do programa estabelecido,

Daqui, pois, a êsse incansável e obstinado propugnador do
progresso Iajeano, a Virgílio Ramos, com os nossos vivos. agrade
cimentos pelas atenções com que nos cativou, I não um abraço,
mas um daqueles cordialísimos apertos-de-mão, de duas vezes,
à moda serrana!

o grande catarinense Nerêu Ramas, líder da maioria parlamentar na Constituinte,.,
e presidente da re·spectiva comissão con'stitucional, não ·é um queixoso nem 011"

amargurado político do romantismo' liberal: porque é, isso sim, jurista acatado e·

4admini'strador cujo saber é feito de. expe'riência notória e notável.
, Regressam à rátria, cobertos de glória

Rio 9 (A. N.) - O navio brasi- Entretanto, quando essa unidade perna. Dando um tom humor ístteo-
Feiro '''Cantuáría'' trouxe para esta' se aprestou pan-a o assalto em gran-

I à palestra, Milton disse que feliz
capital procedentes dos Estados' de escala a companhia do capitão I mente já pode até dançar, tal é a

Unid.o;, os expedicionários brasi-] Rodrigues já encontrava-se muito perfeição da perna mecânica que
leiros que ali encontravam-se hos-

'[
avançada. Em consequência -disso, canos. Olívio Cozer, natural de Es-'

pitalisados em consequência dos quando menos se esperava, os ale- \ canos. Olívio Cozer, .natural do Es-

Florlan6polb, 10 iJe Maio !le '1946 ferimentos recebidos em campanha, mães desfecharam violento contra-, pdr ito Santo, on�e s_eus pais são
"\ na Itália. São .eles em número de 'ataque, sendo o capitão Rodrigues ,lavradores, tambem e pracinha que-

�------------------------';_-----113.
O mais graduado entre eles é I atingido por estilhaços de granada, regr�s�a à pátria com uma perna

D·
.

b
· · major Francisco. Heitor Rodrigues, I que lhe deceparam a mão esquer- mecamca. Pertencente ao Regímen-

escoo erto precIoso veio natural do Ceará, pertencente ao da. Foi socorrido por padioleiros to Sampaio, Olivio embaecou com

6.° R. I. que embarcou para a Itá- da J<'EB, sendo, depois, transporta- destino a Nápoles, com o segundo
lia com o primeiro Escalão das I do para hospitais norte-americanos, Escalão da FEB. Participou das:

di·amanll"fero Fôrças Expedicionártias Brasileiras. oude foi lhe colocado um órgão campanhas de M.ontese, Belvedere-
Chegando a Nápoles, em dezembro mecanico e promovido; alí mesmo, e, finalmente, Monte Castelo, onde
de 1944, com o posto de capitão, o I a major. Um outro pracinha, Mil- foi atingido na perna esquerda' por

RIO, 9 (A. N.) - Comunicam de Terezina, que acaba de major Rodrigues ·entrou em com- ton Corrêa perdeu uma perna no u�a rajada 4e. metralhadora ale--

ser descoberto no município de Gilbues Estado de Sergipe, bate após 15 dias de intenso treina- assalto a Monte Castelo. Falando ma
.. �omo '?hVIO se encontr�va �m.

. .'..
ti

'

t
_

t
.

d d ·1 mento. Quando da campanha de à reportagem presente ao seu de- posiçao muito Aavançada, ' nmguem

rz�o e precioso Avezo dzamanAitero, q_u� .es a a razn. o gran e Monte Fastelo,. comandou uma sembarque, Milton mostrou-se con- po��e socorre:lo, prontamente e

numero de pessoas para aquele munzczpzo. As autoriâaâes aer- companhia e recebeu uma missão solado e cheio de bom humor. nos. Oltvio passou cerca de quarenta f)'."

gipanas estão providenciando medidas afim manter ordem -ali. dificil no assalto àquela importan-I campos de luta folÍ transportado oito horas sob a neve e só mais,
.

te posição, em poder dos nazistas. para hospitais norte-americanos � tarde foi socorrido por padioleiros
Sua investida tinha que ser

efe-talí
lhe colocaram uma perna me- nazistas, que .0 levaram paa-a o la-·

tuada S1Ímultâneamente com o gros- cânica, pois os estilhaços das gra- do de suas tropas. Dalí foi trans
so do 6° Regimento de Infantarta, nadas alemãs lhe deceparam uma ferido para o interior da Alema-,

nha, passando cinco meses
-

.num·
hospitaã nazista, em território aus->
triaco.
Quando foi realizada a investida.

das tropas do general Patton, na-

quela zona, êle foi Iíbertado sendo
levado para hospitais norte-ameri
canos, onde colocaram uma perna.

�

mecânica, com a qual já se movi
menta regularmente. Outro praci->
nha é José Aleixo, natural tio Es
tado do Rio de Janeir-o, que per-
teneia ao Batalhão de Guardas, ..
Participou de quasi tôdas as diflí--

. ceis campanhas em que a FEB too.
I mou pan-te. Quando dum tremando»

I
contra-ataque alemão, na região
do Porreta, estilhaços de granadas' '

alemãs atingiram-lhe a perna direi-··
ta, Transferido para hospitais nor-

te-americanos, foi obri�10 a am
putá-la. Após longos meses de tra-.'
tamento colocou a perna mecamca
e agora regressa .à pátrâa com essa,

.
cicatriz, gloriosa da luta contra o

1
nazis-fascismo. Entre os compo-
nentes da Fôrça Expedicionária
Braaileira que encontravam-se nos'

hospitais dos .Estados Unidos e que'
chegaram, agora, pelo "Cantuária",.
encontra-se o primeiro tenente'
Mranio Viscoso Pardím, qUe rece-
beu ferimentos graves quando em
atividades no front Italiano. Sua
atuação nas linhas de combate à.
frente de outros brasileiros que'
arriscaram a vida para a 1ibertaJ�'
ção do mundo, merec+u os mais"
rasgados elogios dos artos coman--

!
dos, dentre .os quais um do general'
Mascarenhas de Morais, que asina-
lou, 'em expressões altamente hon-
rosas, as qualidades de soldado, (J),"

caráter, a valentia e a inteligência'
do bravo oficial paerfcío.

.

Fabricantes:
POROUE DURA MAIS
A. Z. Silva & Cio.

* * *

Dissemos, há pouco, que a parte esportiva dos festejos. tivera
cabal desempenho. Não mentimos: ,exprimimo-nos mal. É que'
houve uma partida de polo, de grande sucesso... social! Es
portivamente serviu pana ajuizarmos, a contrário sensu, de
quanto o p.olo deve ser bonito, mesmo que disputado por princi
piantes. Em Lajes vimos uma demonstração muy' (com y) elo
quente de como não se deve jogar o polo. E lembramo-nos de cer

tas classificações penais, que adotam os s'llb-mJnhnos ...
• • •

•

Passem.os ao segundo da: lista. José Maria Arruda encarna e

singulariza a reação. branc31 movida contra a invasão de raças
alienígenas nos rebanhos lajeanos. Cremos que êsse nativista ar

qui-teimoso mantém assídua e amistosa correspondência com o

seu colega'indiano, o Mahatma Gandi! Nos rodeios de José Maria
Arruda tudo é "J'lertintamente bTasi.leiro". Os animais que lhe po
voam os calmpos da fazenda são dle uma raça única: crioula, peluda
camponesa ... 1l:sse homem não conhece a côr dos s'elos de impor
tação. Os produtos, êle os classifica assim: brasi1<eiros - bons;
brasileiros de Santa Catarina - óti·mos; brasileiros de L3Ijes _

divÍlnos; estrangeiros - não existem. Fala cochichado, em frases
miudinhas. Vez por outra, entretanto, la!Sca um artigo nacionali
,zante ou tonitroa um discurso político. Na Exposição, '0 seu em

birrento nativismo foi co'mpensado com um campeonato entre os

equinos apresentados. Levantou-o Mis.lleriosa, da ra'ça crioula.
Saindo, certo dia, do recinto da feira, na sua companhia, vi

Imo-lo deter-se para alplaudir uma banda 'musical. Mais tarde,
atinamos com as razões das suas palmas: executavam. o "Nós so- .

mos da PáJt,rta a glllal'da ... "

Praça Nerêu Biguaçú Santa Catarina.

RUBENS RAMOS

Ramos, 1.

Peça, sem compromisso, nossa tabela de preços.

o objetivo era somente orientar
R10, 9 (A .. N.) - Durante a ção malevola. Em seguida' fa-l

sessão de hoje do Tribunalllaram Nogueira e Sá Filho, sõ
.Superior Eleitoral o desembar- .bTe o-mesmo assunto. Por fim,
gador Oliueira Sobrinho, re- o ministro Waldemar Falcão
feriu-se demoradamente á sugeriu que se enviassem no

composição da Justiça Eleito- tas taquigráficas da sessão em

tal. Disse que teve conheci- que se discutiu Q assunto ao

menta, com pesar, das âecta- senador Nerêú Ramos, aiim de
rações dos. membros da quin- que fizesse patenteada a ação
ta sub-comissão parlamentar do Tribunal Superior.
de que (J Tribunal 'Superior
Eleitoral havia sugerido que
seus membros fossem escolhi
dos pelo presidente da Repú
blica. Leu as sfigestões elabo

radas, ressaltando que Q obje
tivo do Tribunal era tão só
mente orientar. aquêles parla
mentares. Lamentou que o

deputado Hermes Lima, hou
vesse endossado essa insinua-

VALÉRIO
-PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
rNFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS/·ETC.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

• • •

Previsão do Tempo, até 14 horas
do dia lO, na Capital:
Tempo: Encoberto com chuvas

estáveis.
Temperatura: Eltável.
Ventos: Variáveis, com rajadas

fre5cas.
Temperatural extremaI de hoje,

foram: Máxima 222; Minima 20.0DR. IVO STEIN
FERREIRA Nomeados ministr'os

I

-TOME RNOT NUNCR EXISTIU IGURl

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meiasdal melhores, pelos me

Dores preçol 86 Da CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafl9, fi

Encontra-se em .Florian6poli., o

humanitário e competente clínico,
Dr. Ivo Stein Ferreira, Diretor do
Centro de Saúde de ItajaÍ. e do
Ho.pital Sta. Beatriz, daquela pro
gressi.ta cidade.
Ivo Ferreira, que aqui estudou e

relidiu muito tempo, conta com

grande círculo de relações em nos

Ia capital, tendo .ido muito cum-
.

primentado delde suo chegada a

esta cidade.

MOSCOU, 9 (U. P.) - Anun
cia a rádio da URSS, que, por
decret� Soviet Supremo,
Zacharouv e !'chtko'v, foram
nomeados ministros da caça e

pesca, respectivamente nas

regiões oriental e ocidental da
URSS.

.<

tines' RITZROXl'
RITZ - Hoje ás 7,30 horas
Humphrey Bogart - Raymond..
Massey - Alan Hale - Julie

Bi·shop
COMBOIO PARA O LESTE
A tempestuosa história da.

marinha mercante e de suas.
proezas heróicas ...
Censura: - até 14 anos. •

Preços: - 3,00 - 2,40.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas:
Glória J.éan - a garôta re�.,

velação - em:
.

MOCIDADE"" DESTEMIDA
Musica - romance - alegria
Continuação do serüudo:
O FALClfO DO DESERTO
Novas aventuras... Novas

emoções .. _

.

Censura: - até 14 anos.

Preço: - 2,40:
RITZ e ROXY - Domingo _
Gary Grant - em:

ESTE MUNDO É UM
HOSPÍCIO.;

GOMES
Procedente da Capital Fe

deral, via aérea, retornou
sábado último o sr. Valério
Gomes, ex-prefeito de TiÍu
cas e proeminente político e

industrial naquela região.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


