
f� ':J Tem estado em atividade· a Comissão Est�� Presidência di
le;�jl dr. Leob'erta Leal, Secretário da Viação e Obras Públicas. O estudo das tabelas,

Jara. que resulte o preço' ponderado e equitativo, vem sendo feito com a má�.
xi'ma caútela. Is" reuniões se hão prolonuado, por vêzes, até à meia noite,

.

em sessões ordinárias e extraordinárias.
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Verdadeira corrida às lojas
MOSCOU, 2 (D. P.) - As lojas soviéticas tiveram hoje. um dia

de grande movimento. Logo depois do comunicado oficial sôbre urna

.redução de 40% nos preços de vários artigos houve verdadeiramenãe
corrida. Tôdas as lojas ficaram cheias de compradores á procura de

,tecidos, meias, sapatos e roupas' feitas.

Sob O controle do Exército
LIMA, 2 (U. P.) - As eleições complementares .para a indicação

de oito senadores e quanze deputados de diversas circunscrições elei

torais, f'orain efetuadas num ambiente tranquiIo,' sob o controle do
exército. Todos os jornais enaltecem a ordem que se verificou durante

t0<10 o pleito.
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Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
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Regress!'r�m c�eias de irr�adiaçõe�
raCllo-atlv8S captadas .

Kwajalein 2 (U. P.) - Duas ções que no primeiro momento tanques de combustivel. A.m

;supe.
r-fortalezas voadoras que I se pensou em destrui-los. Aço- b?s os aparelhos estavam mu_

atravessaram a ,nuvem aiômi- _. nzdos de' . um aparelho âesti
ca, onze horas' depois da expio- ra, entreta_nto, esta? ser;f0 jei- nado a absorver a rádio-ativi
são, regressaram á sua base I ta�, tentat�vw: p�1a_ hmpG;- dade do ar. Os dois aviões que
cheias de irradiações rádio- los de tais irradiações. A Ta- fizeram esse vôo perigosíssimo
atinas. Os dois aparelhos estão I,dio-ativildade concentrou-se eram tripulados, cada um tie
'000 carregados dessas irràdia-I principalmente nos motort;s e les, por dezessete pessoas.

Nova
.

linha da Cruzeiro do Sul
NOVA YORâ, 2 (U. P.) - Em agosto ou setembro a Cruzeiro do

Sud terá em funcionamento uma linha a\rea entre o Rio e Nova

IOJ'([ue. Hoje partiu do aeroporto La Guandia um avião da referida

eruprêsa conduzindo doze pessoas, Inclusive o seu presidente, o sr. Jo
sé Ribeiro Dantas, com destino á Capital brasileira. O serviço da Cru ...

zeiro do Sul entre o Rio e Nova Iorque será, bí-semanal,

IN MEMORI'AM
WSHINGTON, 2 (U. P.) - O Senado e ª Câmara reuni

ram-se em sessão conjunta, para homenagear a meméria de
Roosevelt. Truman, altos funcionários do governo e diploma
tas estrangeiros estiveram presentes. John Wi.nant, embaixa
dor em ,Londres do tempo de Roosevelt, fez um discurso sôbre
o. grande estadista.

Avistaram-se os <'Iíder:es» comiApreendido um cnn-
o gral. Gols Monteiro trabando de azeite

RIO, 2 (E.) - Avistaram-se ante-ontem á noite, tendo permaneci- Rio,2 (E.) - As autoridades
do em conversações até depois das 24 horas, os srs, gen, Góis Monteiro, .da Delegacia de Economia,
Otávio Mangabeira e Nerêu Ramos. f:ste foi o primeiro encontro entre enpreenderam, quando era
as três principais figuras do movimento de pacificação nacional], neste despachada para Belo . Hori
limiar da! 2a fase dos entendimentos para conciliação das <'lorrentes po- zonte, ,na Estação Pedro II,
líticas.

I

uma partida de azeite de ali-
o gen. Góis Monteiro teve ocasião de se informar de detafhes dos va, que chegara de contraban

po.ntos de vista da UDN, atinentes ao. restabelecimento do clima demo- do de Portugal. O azeite, num
erâtieo nu pais e do. PSD, ainda não revelados. total �e 22p lítros, estava em

,
. .'. quatro pequenos tonéis que

A anistia beneficiará cêrca de um por sua vez foram acondíeío-
• '. nados em duas malas.

milhão de Jovens alemães '....
SlyTTGART, 2 fU.P.) - Foi �iOnCJed'ida anis:tia. geral para tod�s Julga loevltável

os nazistas de menos de""27 anos de Idade. Essa anistia, entretanto, nao

atÍln�irá .aos acusados de crimes de guerra, os ,quais aguardarão o res- 9 aumento
pectivo [ulgamento,

. . . . . .
Nova Iorque, 2 (U. P.) _ E'

. BERLll\f, 2 (U. P.) - Acredita-se que a anistia concedida pelo ínevitavel um aument de cêr-
general C.la� aos jü:ens _alemães até 27 anos de. idade, ibeneHcia:á cêrca

ca de 7 centavos de d�lar porde um mlllhaü de c:tdadaos na zona norte-amerIcana de Ü'cupaçao, libra, a pêso de café. Foi � que
declarou o sr. Williamson. se
cretário da Assocíacão de Café
dos Estados Unidos. Destacou
o informante que esse aumen

TRIESTE, 2 (U. P.) - Terminou a greve geral aqui. Tôdas as ca- to é inevjtavel apesar do que
sas comerciais reabriram suas portas. Sabe-se, porém, que alguns gru- vinha a ser decídido sôore a lei
,pos, slO'venos r,ecusam-se a retornar a'O traba;lho. de regulamentação de preços

Um legado de m,ais de.três milhões ,;i;;u O principe
_

NO�AelOO�!���!�.) � &I�!!�ow��!oe,��� urna C!i!!!9f2Sy'p _ O rín-fm11.u.na de ,mais de quatro milhões e qUll;nhentos mil «lólares, deixou l i., I' Ch � A � tmais de' três milhões de dóJar,es para a Catedral de São Patr'Í.cio aqui cC1pe tpo. °knes d'
ar BdS tugusdO, _, '. ' zar ors y . escen en e a

M A th
•

F·I-
·

.sC�l�lnldo os ter'l1lOS ue seu test�me?to. Graonde :parte do legado s:ra,sub- dinastia lituana e ue em 1937
.

ali r ur seguIu para as IIPIU8SlUElllstrada pelO' cardea'l FrancIS Spellman, um d'Os grandles amIgos de .

.

q. U
.

Bows.
.

consor,ClOu-!Se com a prmcesa TóQUIO, 2 (U. P.) - O ge'nenl Douglas Mac Arthur emiba'rcO'u de
DoIOl'es de Boul1bon, sendo aviã,o para as Filipinas, onde passará o 4 de julho, em companhia de

A intenção do dr Gruber ������le:uP��t���l::':t'
.,pÓ," o do qm'm ,,,"tento,,

lNSBRUCK, HD"""", 2 (U. P.) � O M;Oi':'O do. Ex....ioe da Au,- Õf;;;;;reCimento I Pesquisam os fenomenos resul-
i�ia, d�" G!,l1b�;: tenciona. exonerar·se, após o mal<bgro das relvin<lioca-j • fantes da explosãoçoes so:bre o 11rQ,I, anunCilo(}l]o o correspondente em. Viena doO "Terolm' provo"ou ii lot ao .

ZeitUl1;g", órgão �nidepeJ1dente l'eputbtl1cano daqui. I
U r - PAIUS, 2 (U. P.) ::_ Es,ta sendo levada a ·efeito uma série de expe-

'q ·,·d d riêndas no observatório situ,ado no pico Puy de nome, objetivando

acusam a censura ·Imposta
.

aos cor' I UI I : a e pes(]tUlisar, entre outras coisas, 06 fenOl11'enos ráidlios-ativos r.esultant-es11. .'" Rio, 2 (E.). - Notícias vin- da eXip,losão. atômi'ca de ,Bikilli qüe se presume se propa'garão até a

respo"dentns em BI·kl·DI· das da l'egião de Xingú des- :França.
.

li.
.

U, crev,em a situação de aJbsoluta
NOVA IORQUE, 2 (U. P.) -:- Os .corres.pondentes da C. B. S. e da intranquilidade motivada pelo�'. B.. C. acusam ai cen�u�a de. lm,pedn: �e lnfrmar, do lugar da .expe- reaparecimento ali de indios,

r)e.nc�a, se.a bomba a_tomlca fora.um eXIto ou um fracasso afhmam que perturbam a vida dos sedOIS Jornahs�as que Si>mente depOIS de graMe d'iscussões cum a cetnsu.� ringueiros e dos lavradores sa-
r.w puderam l�form:r que ne�huma �ran,de. cidade havia sido afundada queando e matando.

'

..", q.u� a� avana� nao eram tao consIderaveIS como se supunha a prin- Foram soHcitadas providên.elp1U. Fmalmente d�clarar�m ter sobrevoad" Bikini depois da prova ie cias ás autoridades, que pro-gue nenhuma palmelrat da Ilha havia sido. derrubada. meteram agir com urgência,

.

Mllbares de lavradores dispensados
. da convocação militar

RIO, 2 (E.) - O ministro da -Guerra vem de assinar importante
pcrtania. dispensando das convocações para O' serviço militar dêste ano

milhares d!e lavradores de Alagoas, IAmazo,nas, Bahia, Ceará, Es!pirito
sim to, Goiás, MaraJnhão,'o<lVtatl() Grosso, :Milllas'� Pará, Paraíba, Pernambu
é:d, Estado do Rio, Sergipe, Ri� Gl':lnde d� Nort-e, Amapá, 'Iguaçu," Rio
Branco, Paraná, Santa Cataritna e Rio Grande do Sul, assim corno aos

cidadãos das classes que forem chamadas e que residam em zonas ru

rais de municípios sedes de Tir-os de Gueha.

Os extra�numerários mensalistas e o DASP

Terminou a greve em Trieste

ruo, 2 (E.) -, Foi noticiado que o govêrno da União díspensaría,
até o dia 31 de dezembro do corrente ainlO, todos O'S extranumerários
mensalistas com men-os de dois anos de exercício, para reademití-Ios
dias depois, já então como diaristas e percebendo vencimentos mínimos,

Os diaristas também serâam atingidos pela medãda, brando sna

readmissão condicionada á redução dos salários.
A notícia, corno era de prever, causou grande alarme entre O'S ínte

ressados. Entretanto, segundo a reportagem OUVi�l ,no DASP, pelo menos

por enquanto 000.' há, ali, nenhuma iniciativa 'ou estudo. a respeito.

Substituirá li sr. Wellington
NANQUIM, 2 (D. P.) - Círculos bem informados chineses aJIl'UIU

riam de Chentíensâ que um membro do 'I'ribunal Internacional substi
tuirá o sr. Wellíngton Boa, no posto de embaixador da Ohina, em Lon
dres. O_Ministério dotExterioi' chinês teria pedido agreement para a

,n1omeaçao. '

Confirmadas as sentenças
VIENA, 2. CU. P.) - .N. agêtnlCÍa hungara ode infoI1mações MTI infor-

ma de BllIdapest que a Suprema Cô;rte da Hungria C'On!firmou as senten
ças de morte de quatro eX-il:nembros do Govên1'O hungaro que colaborou
com os nazd,s-tas, sendo aqueLes o ,ex-Primeiro Mi.nis,tro Szto,iai, Ü' assis�
tente, Eu:gen Raez, e Ludwig H.omenys, LUldwig Szas e Anton Kunde ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'FREDERICO HEItRMANN JU��IO�'
São Paulo e o Brasil acabam de dir disso, integrando a primeira: nomistas na Cátedr-a da Escola

sofrer um grande desfalque no seu' turma de economistas formada em: Comér-cio Alvares Penteado, Fa
patrimônio cultural com o faleci- São Paulo. Explica-se tal procedi- culdade de Ciências Econômicas dle
mento do Prof. Frederico Herr- men.ío porque a sua honestidade Sã'O Paulo e Faculdade de Ciên
rnann Júnior. Dotado doo verdadei- intelectual não lhe permitia .

que cias Econômicas c Administrativas
1'0 esoíoíto de cientista, sua vida versasse assunto para o qual nâo se do Rio de J aneiro,
foi dedicada inteiramente ao estu- encontrasse amplamente hahil�ta- S.ua .

atividade associativa foi das
!dto das ciências econômicas e ad- do. Preferiu o estudo slstematJza-lmals mte.ns�s, tendo !undado" em

NECESSIDADE DE CRER mínistrativas e suas obras' e escri- do, ao auto-didatismo, mesmo com 1919, o Instituto Paulista de Con
Frederícc II, O famoso rei da tos dão bem

.

idéia da profundeza sacrifício dDS interêsses materiais tahilidade ; em 1933, o Centro Aca

Prússia; era um partidário ter- dos seus conhecimentos. Iniciando- e da própria saúde. dêmico de Ciências Econômic�s e,

foroso do ateísmo. Êle um dia se no campo da contabilidade, le-l Como economista sua palavra em 1935, a Ordem dos Economistas
" VOU-D o seu insaciável desejo de sempre se f,e. ouvir com grande de São Paulo. ,F:oi presidente, sen-

se [atava dISSO, em presença de aperfeiçoamento a aprofundar os autoridade e profundo conhecí-I do _re�l«:.üo, varias
A
vezes, dessas

Arnaud-Baculat, que lhe como' estudos com ela relacionados, quer mento dos assuntos versados. SUJa instituições, e �n todas elas deixou
batia as tendências heréticas. di_vulganld'o as mais avançadas ?-ou- atuação nos c�)D�ress�� '. d:e econo- a:cen�Jado� traços da �u!a passagem.
'. . trinas cios autores estrangeiros, Rua e nas conussoes oficiais de que Além dISSÇl pertencia a outras

- Admiro - dísse-lhe o rei particuâarrnente dos italianos, que fez parte foi notável, sob todos os emtid'ades culturais, entre as quais
- como um homem do vosso se agigantaram nesses estudos, quer pontos de vista, e os que tiveram a Academia de Ciências Econômí-
saber ainda pode dar atenção contribuindo com a sua colabora- a ventura 'd'e ouvi-lo em Terezópo- c�s. de São �aul:o, Acade:ni� Bra-
a essas velharias.· ção original, vasada em profundo lis tornaram-se seus profundos ad- silel�'a. de ÇICllICIaS J?conomlcas e
,

"

" conhecimento da matéria, sem mm- míradores. Administrativas, Instituto de Eco-
- Sl�e - respondeu O escI�- ca perder o senso da realidade. A Seu acendrado amor à causa pú- nornía da Associação Comercial de

tor - e que eu tenho. neceSSl- sua Contabilidade Teórica iillri.ciou blíca, aliado a uma honestidade São Paulo, etc.
dade de crer em alguém cujo no Bra�il nova fáse n;esse ramo do sem limites, marcaram indelevel-

. !"oi. flNlda,�or. da Revista de

poder esteja acima do poder conhecimento e constitue a obra mente a sua passagem pelos pos- Ciências �con01m�as, c� 1939, sen-
. '" fundamental Id{) aSSUlMo. tos que ocupem mia adminístração do seu dir-etor- ate a data do seudos rem. . .

Sempre Ine pareceu qL�e à Conta- pública e devem ser invocados co- falecimento, temdo, ainda, ocupado
MARÇO hilidade se deveria dar cárater mo um exemplo para as gerações a direç;ã.o da Revista Paulista de

--- - cÍ(�nlt1ífic'O, dada a natureza imutá- futuras. Foi assim no SA.TO, em Contahilidade, onde colaborava
DEFINIÇÃO DE UM PAíS vel dos f'enomenos que estuda em 1932, quando SãD Paulo lutava pe- com frequência.

LIVRE função do patrimônio das emprê- la reintegração do Brasil na ordem Bepresenton São Paulo em vá-
sas, integrada em um conjunto de e na lega.Ji!d'ade, e o mesmo suce- rios Congressos e Conferências,M. Edouard Herriot, assís- c-onhecimentos que, ao �ado d'a Ad- deu na Prefeíêura Municipal de S. tais como: Primeiro Congresso Bratindo a um. jantar íntimo, ou- ministração e da Organização, for- Paulo e na Companhia Siderúrgica sifeiro de Economia, Conferência

viu declarar: ma a Economia Aaíendel e nesse Nacional. .Econôrniea de Teresóplis, Conferên-
- País livre é um país em sentido oríernton os seus estudos. Como todo grande homem sofreu cias de Técnicos em Assuntos Fa-

Baseado nesse conhecimento e 1nlilllstiças e {',oi vitima de inocOlJJl- zenldários e Legislação FiscaJ, Conque cada um pode dizer o. q1,le dotado de agudo senso de observa- preensões e llli3d'a ha'via que mais gressos Brasileiros de Contahi:l:iidade,
quer.

'

ção dos fenômenos econômicos Ilua Ilhe mortifioasse do que is'so. Sua t.endo cola,b'Orado, ainda, eficiente-
- :Não .�. respondeu Herriot 'curiosidade inteleotual encamí-' saúde combaltda reoebia novos gol- mente nos trabalhos da comissã-D

,

....:,..:. Um país' livre é uma pais nhou-o nat'l.1Il'almente ao 'estudo dia) pes quando isso ocorria, mas, mm- que estudou a r,eforma do ensino
.

onde 'ninguém é obri,gado a es-
econoInia e, .�Lnl�a lllIess'e .setor com- ca lhe .passou pela mente abando- ec?nômj:.oo�c��e�cial, eleva'Íl·do-o ao
plexo das ClenClas sociaIS, oouse- n'a'l' a luta. Sua morte hem caracf.e- grao unwerSltarw.

cutar O que catla um. tem o di- �ill Ímpôr-s'e como V'efl'dadeiro 'l'Íza sua vida. Morreu tI'3Jbal:ha[l-do, Suas �tiv1dades profissionais se
reito de dizer. economista. Despido de vaidades, como. sempre -desejc>u, quan1d'0 me- oClesenvolveram n'Os mais vari'ados

procurou, antes de enver�dar por 'meia gozar dÓ repouso necess'ário campos da administração pública e
essa trilha, aperfeiçoar-se seus CD- para pr:eservar a sua saúde. partrcular, s·ell1do de ij!estacar-se os
nhecimentos e para isso não� Mais se agigantou a sua pers'Ona- cargos de Contador Geral da Com
dou em ingressa,r na Faculdade de !idade como professor, pelo espaço panhia Siderúrgka Nacional, Dire
Ciências Econômicas d'e São Pau- ini,nterrupto de 25 aJI1!OS, transmi.- tor do. I?epartam�ntD da Fazenda e
lo, quando sua idade e bagagem ti,ndo os seus ensinamentos a mui- SecretarIO das Fmanças da Prefei
lnltelectual autorizavam a presdn.- tas gerações de conta,bilistas e eco- ,tura .Mun1cipat de São Paulo. Em

I todos os l<u·ga<r,es por que' pass'Ou
realizou obra de mestre 'e os seus,DE .

relatórios são vel'da1d!eiros tratados
de organizaçã'Ü e administração.

.

Deixou vasta 'bibliografia espeCia
Lizada em 'contabilidade, organiza
ção, administração e econOlma, .ondA
v:erson os aSSUinltos da sua especia
lidade com profundo conhecimen
to. Entre os seus principais livros
pode-se citar os seguintes: Conta
bilidade Superior (Teória Econô
mica dia ContahiHdadé); Anális'e
Econômica ·e Financeira do ,C3[lital
das Emprêsas; Organizaçã'O Eco
nônlÍoca e Fiill,alllcei'ra das' Emprêsas
Industriais; Organizaçã-D 1\IdmhIis
trativa ,e Contábil das Emprêsas In
dustriaJis, em 2 volumes; Elementos
de Administração; Beajustamento
do Capital das Emprêsas (tese aD
1° �?n.gresso de' Economia); Con
tabl�ldade Industrial; Organização
RaclOnal do Contrô1e Financeiro
das Administrações Púhlicas' Pa�
dr'O.nização dos Balanços das'Socie
d.ades Anônima.s;, Funções Especi
flOas dos.MUlllClpios, etc.
,Colatb?rava, 'aLuda, com frequên

CIa, na l'l1lprensa díária de São Pau
lo.

ADIVINHE ESTA
.

Sou branco de nascença,
Sou ,careca de natureza,
A morte me é alegria
A vida me é tristeza:

�ESPOSTA DA EDJJÇÃO
ONTEM: - VIOLÃO
RIA SE QUIZER
NA ESCOLA

O professor: - Então, Pau
lo, estás apTendendo alguma
coisa?

Paulo: - Não, senho pro
fessor; estou ouvindo o senhor.

para atender ao chamado.

� um dos quatro modêlos desta série - o pe

queno TD-6/ os médios TD-9 e TD-14 e o grande
TD-18 - está pronto a solucionar o seu problema.
PrAterindo um TrocTracTor para trabalhar com ál.

cool ou .('lUerosenQ� os modêlos T-6 e T·9 poderão
ser fornecidos.
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FAR::MACIAS DE PLANTÁ@>'
RANTE O MES' :DE JULHO'

6 (s,ábado à ta!1de) - Farmácia,"
Modema - Praça 15 de Novernfiro.

7 DomÍJngo - FarunáoÍla Mo��na '- Praça 15 de Novembro. '

13 (sáibado à tarde) - Farmát'i�,
Sto. Antônio - Rua João Pinto.
14 DOIlningo - FaJl'IllálCia Sto.

Alntônio - Rua J,oão Pmlto.
20 (sábado à tarde) - Farmácia··

Catarinense - Rua Trajano.
2.1 Dom1ngo - Farllllácia CatariM,

nens'e - Rua TraÍ'runo,
27 (sá:hado à tarde) - FaTmá-

da RauIi:v.eira - RUla Tr.ajalllo.
28 Donüngo - F,a-rlllácia Bauli

veira - Rllla Ta"ajano.
O serviço n01urno será efetuaoo·

pela Farmácia Santo A<ntôl!li'tó sita:'
à rua João PintoO.

TELEFONES 'MAIS i"ECESSITADOS
Bombeiros ......... "............ 1313

,

Polícia ........................•• 103<"
Delegacia O. P. Social............ 15721'
Maternidade 1159
Hospital Nerêu Ramos .. '''"... 831
Santa Casa :; "... 1036·
Casa 'de Saúde S. SebastIao ...• ,. t tSl'·
Assistência Municipal ,........ 16!,'"
Hospitai Militar 1b1
140 B. C. 1-5300
Base Aérea , '.,.... . 78ú"
7" B, L A. C. 159S'
Capitania do. Porto••...... ,... . . • 138B'·
16" C, R. 160a··
Fôrça Policial : , .. "..... 12037
Penitenciária _ 15iID
"O Estado" l02JF
"A G"Izeta" "... �65tj-.'
"Diário da Tarde" "'''''' 1S7�'
L. B. A l64l
Emp. Funer"ria Ortiga .• ,

,... lOZ»>"

CôNSUL VIGILANTE
Cícero dizia, com inegualá

vel perfídia, de Caninus, Revi
lius, que havia sido cônsul por
um dia apenas:
- Nunca tivemos um cônsul

tão vigilante, que ,não. dOl'I:1iu
uma só' noite durante o seu
.consulado ...

....

,

ES1� ,
tl°RA•NA

, Seja qual fôr o trabalho a executar, na Agricultura,
na Indústria ou na construção de estradas/ há um

TracTracTor International Diesel de fôrça adequada

Seu desaparecimento, quando o
Brasi I tanto lllecessi la de homens
da sua filbra, correspond'e a um, cla
ro qll� difícilmenle será preenchi
do. FIC'3, p.ortanto, 'O exemplo da
sua conduta para ser pelos que o
substituirem, ocupando o seu ltr-'
gal' por fÔTças das circunstâncias,
desde que, de fato, nUllca será su�
bsNluido.

Deseja obter
emprego 1

Procure então' a nOB8a Geri...
eia e preencha a ,nOssa "ficha d$,
informações úteis';, �'1ndo tôdu·
as indicações pOSslvels, que t ...r..
mos prazer em recomendá_lo (a)"
IiOS- interessados na aquisição dG>'

.

I)oru funeilmários (as).

o SEu OIlGANISMO

MAmADO I: ClA_

Peça-nos folhetos descritivos sem compromisso
Concessionários:

RAMOS & CIA,.

1,. I..,C p" s ..... 'o�

I GI"'O ur.u DAS CO"l�'(}\JJCÔES Cf (,U�III1'" OO-l:.e,OOA1QO'
...oi ... •

\
.• � o �lltCO OE"!llf Il<lOQvro 8"""'0" 20°,.. ..

Camisas, Gravetas. Pijamel,
Meias das melhores. pelos me·

nores preços .6 os CASA MIS
CELANEA - RuoO. Mafra. 6

c_
Rua João Pinto, 9 - ex, Postal 220 - Fone 1.641 '

Tel. Somare - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! o eSTAOO-Quarta-fel,r., 3 de Julbo ele t948
-----�----------------

Crime e civel.

Antônia Nascimento dos Santos, que exer-
.....

1·ce a função de Professor Auxiliar, referên- Constituiçõo d. Sociedade.

cia II, da Escola mista de Passagem, para a NATURALIZAÇÕES
mista de Capivari, distrito e município de

I
Título. Declarotó'rios

Tubarão. Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
Designar: l0. andar.

De acôrdo com o art. 84, do decreto-lei n.
Re.id. __ Rua Tiradentes 47.

572, de 28 de outubro de 1941:
FONE __ 1�8Marta Sfeir, ocupante do cargo da classe

F da carreira de Professor Normalista, do '=����==::.....::....._� _

��ad��a�';���adOd:s���ili�:rad�xe;i::Ç�of,,;� "OmUDI·dade modAlo DOENÇAS NERV�SA.S
Grupo Escolar "Duque de Caxias", de lI1a· ti � Com os progressos ,da medicUaa.
Ira, correndo a despesa por conta da dotação, LONDRES, junho - Por Herbert hoje, as doenç1Hl nervosas, quanda
0-153, do orçamento vigente. . ; Líndsay _ (CEC) _ O govêrno tratadas em t�mpo, são maleR pe....

Decreto de 28 de iwnho de 1946 b lhi b itând há feitamente remediáveis. O �urandei�
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

tra a' sta 'rI anaco apresentou rismo, fruto da ignorância, só pod.
Nomcar: pouco uma nova proposta ao Par- prejudicar os indivíduos afetados d.

De acórdo com o art. 15, item V, do decreto, Iamento que está provocando gran- tais enfermidades. O Serviço N....
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: de alvoroço. Trata-se do chamado I eíenal de Doenças mentais dispõ.

Lourenço dos Santos. para exercer, em
PJ, d, C· .

.

, I ele um Ambulatório, q.ue atende gr�
substituição, o cargo de Escrivão, padrão F..

ano as idades Novas, e e ape- tuitamente os deentes llervo80s 1Do
do Quadro único de Estado, enquanto durar nas uma experiência 'para o que se i digentes. na Rua Deodoro ZZ, �. t
o impedimento de Clovis Bonnassis, para ter pode chamar de engenhar-ia so- às 11 !horas. cliàrUment&.
exercício na Delegacia Regional de Timbó. 'cial. A base desse novo plano resi-

Decretos de 1° de nüho de 1946

O IXTERVE:.\'TOR FEDERAL RESOLVE de no super-crescimento e no con-

_______________11___ Nomear: .gestionamen�o das grandes cidades

I
De acorde com o art. 169, do decreto-lei n. britânicas, especialmente Londres,

431. de 19 de março de 1940: Oito milhões de pessoas vivem nes-
Ervino TremI para exercer o cargo de

Tradutor Público e Intérprete da Língua ta capital que se desenvolveu em tô
Alemã do Juízo de Direito da comarca de f-das a.5 direções, invadimdo aldeias
Serra Alta.

e campos. Prova dis&o são as mUil.-
Martim Eberhardt para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede do município p<lóes que todos os ,ruas prOCUraIll
de Gaspar, comarca de Blumenau. OS suburhios e ônihus para akaJIl
Anfônio BU1'ghardt para exercer o cargo çar as suas casas, fóra da cida·de.

de JLliz de Paz do município e comarca de
Canoinhas.

Por issó, a irdéa pri,ncipal do. novo

Torhar sem efeito: plano é de dissemi,nar as .imdús-
O decreto datado de 11 de maio p. passado, tnias, os negócios e o próprio po

que n�meou Antônio Burghal'dt para exercer vo por tÔldas as paNes do país,
o car-go de Juiz de Paz do munieípio e c()o

marca de Canoinhas. ,evitaJlldo os grandes aglomeramen-
o dec,eto datado de 11 de maio p. findo, tos. Assim, a primeira transt'erên

que nomeou Martim Eberhardt para exercer cia ,d'essa eSiJ)éci,e será fe1ta para
o cargó de Juiz de Paz do distr.ito da sede do Stevennage, uma linda cidadeZÍ
município de Gaspar, comarea de Blumenau.

Requerimentos despa.chadoJ lIlha situada a uns 50 kIms� de Lon-
13 DE JUNHO dres, no Herfondsrure. Trata-se de

Laurindo José da Silva - Cabo da Fôrça
Policial do Estado - Requer transferência' unI local histórico que vem nIen-

_-------------_ cionando em todos os guias 'de tu- Irismo do país. Stevennage conta

Aldo Rocha e Ruth aJtlUiaImente 5.000 h.abi,tanA:es, que

Fidélia Rocha passaTão a 50.000 de acôrdo com

o pl;m.o, e vai S!er transformad:a'
Ill<UIl1la cidade-unodelo capaz de pro- ,

yocar a al()rrniração de todo o mun-

do. A cidade será dividida em zo-

Inas, sobretudo numa zona il'll<l'us
trial, e ali, não será possível a

ni,nguem residir fóra do local ade

quado. T�att�-se sem dúvida de uma

Iexperiên-cia inte.ressaJIltíSSlima, cujos

[,resultados
poderão influir decisi-

n° 21 ,�amente 'no planejaJIlloo,to das futu- _

ras cidades ,d'a Grã�Bretanha ,e do
resto do mnndo. I

SRA. OTÍLIA DE CARVALHO
BOTT

Deflui, na data que hoje
·,transcorre, o natalício da

exma'l
sra. Otília ce Carvalho Bott,
digna espôsa do sr. Mário
:Bott. Ruà Felipe Schmidt 34,

*** Sala 3, Talef. 16-31

SR."-. ADÉLIA MELO

,.I'j Faz anos, Ina ,data que hote liílC·A·S·A-·M·l·�··<"':·'jj.·LANEA distri

'1�anscorre, a exma. sra. Ade- buidora',dos Rádios R. C. A
- la Melo. Victor, Válvulas e Discos.

• Rua Conselheiro Mafra
:MENINA IVONE DUARTE

SILVA da, professor Flávio Ferrari,
Regista, a efeméride de ho- Selva Gentil, Dora Gentil e

_tle, o transcurso de mais uma Jane Gentil.
. :primavera da galante menina DIA 2:
.Ivone Duarte Silva. Com destino á. Curit1ba:

Helena Maria Berenbauser.
Com destino á São Paulo:
Acastro Freitas de Campos. ICom destino ao Rio de Ja- "

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

Também na

Holanda
Haia, (SHI) O ministério

holandês da agricultura e su

bsistências anucíou que a co

lheta 'de beterraba, na Hotan
da.jdurante o ano de 1945, che
gou apenas a vinte-e-cinco por
cento da.normal, e que, por
conseguinte, não se poderá dis
tribuir açucar para os adultos
até o próximo dia primeiro de
agosto.
Para <se evitar o desempre

go nas fábricas de doces fo
ram-lhe concedidas quanti
dades limitadas, mediante um

sistema de prioridades.

vro à Biblioteca do Centro Aca-

_
démico

.

XI :cte Fevereiro..Con-
tribuirás, assim; para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

Para bem servir' ao leitor
esta seccão, necessitamos da
ua colaboração. Escreva ou
elefone inforunando-nos:

a) - quando estiverem

) rrad?s nomes ou datas aqui
uencícnadas;

b) - quando pessôa de
'la família ou de sua amiza-
2 nascer, casar, viajar, fizer
B.OS ou falecer.
Sómente assim readaptare
os o nosso cadastro social..

x

ANIVERSÁRIOS:
ELEONORA-DULoCE

De intan.a alegria para o ilustre
,-casal, dr. Ernani de São Thiago
-- era. Vicentina Loba de São
'Thiago, é a efeméride que hoje
tranec:orre vista que a•• inala o

primeirG ani98raá�io de lIua que
. ..:lI'ida filhinha ELeonora-Dulce

A graciosa aniverllQtiante brin-
dará .lIuae amiguinhas, e a. de
""eue paeeinhos. com lauta mesa

·de finos doca. e guaraná.,
.

À galante Eleónora-Dulce e .eue

�paeS, oe nosao. parabéns.
X

STA. ZILDA SARTORATO
A efeméride que hoje trans

-eorre, regista mais uma festi
va primavera da gentil senho
rmha Zilda Sartoratn, gra-'
cíoso elemento. da nossa socie-

,'-;,,,,, .dade. -

COMERCIANTE: Dá um

lI-< E QECOIIIEIlD.1II �

>I:

SRA. ALICE COSTA LA
MARQUE

Registamos, com prazer, na
data de hoje, o transcorrer do
.aníversárí-, nataltcío da exma.·
sra. Alice Costa Lamarque,
.dígna espôsa do sr. Francisco

. Lamarque, nosso competente
chefe de paginação.

x

EUGÊNIO BRUNO NETO
A data de hoje assinala o

.aniversárío natalício do espor
tista Eugênio Bruno Neto.

Ors,
Ad.erbal R�mos

da Siíva
e

João Batista
Bonitassls

ADVOGADOS

SRA. IR PEREIRA
Regista, a data de hoje, o

.1UlÍvensário atalicio da exma.

sra. Irene ereira, iligna' es

'_�ôsa do sr. ( scar Pereira, com
_:petente co issário de Polícia
desta Capital.

neiro:
Nataniel Gaivão Batista, Il

da Galvão Batista,. Antônio
Ferah, Elfrede Schaefer Ferah, I
Rubens Ralf Ferah, Roberto
Ricardo Ferah e Maria Jacinta
Pereira e Oliveira.
Procedente de Pôrto Alegre:
Norton Machado.

•

CAMPOLINO ALVES
Transcorre, hoje, o aniver

-mrio natalício do sr. c.ampo
�]jno Alves, do comércib' Imobi
-Jiário desta Capital.

li-

Decreto de 25 de j""JIO de 1946

O INTE;RVENTOR FEDERAL RESOLVE
Desumar :

De acôrdo com O art. 40, do decr-eto- lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

1\aaaré Costa, ocupante do cargo da elas

se F da carreira de Professor Normalista, do

Quadro Único do Estado, para, até o fim do

corrente ano, ter exercício no Conselho Admi

nistrativo,
Decreto de 26 de [wnho de 1946

O INTERVENTOR nD:E;RAL RESOLVE

para a reserva, remunerada - Sim, de con-

formidade com a informação do comando
geral.

.

José Anacleto de Aguiar - Requer refor
ma - Sim) à vista do laudo médico, nos tê r
mos da informação do comando geral.

17 DE JUNHO
Cia. Fabril Lepper " Deferido em face do

parecer do sr. Secretário da Fazenda..' Rela
cicne-se a importância de Cr$ 13.916.60.

18 DE JUNHO •

QuintiJio Zanella - Indeferido, em face do
parecer de fls. 2.
Tácito Octacílio Matos - Indeferido. em

face do parecer do sr. Procurador Fiscal.
19 DE JUNHO

Pedro Aniceto Espindola - Requer refor
ma -- Sim, de conformidade com o parecer
do comando geral.
Joaquim Cavalheiro Mendes - Requer re

forma - Sim, em "face do parecer do coman
do geral e à vista do laudo médico.
Manoel Francelina Martins - Requer re

forma - Sim, de 'conformidade com o pare
cer do comando geral e à vista do laudo mé
dico.

De acôrdo com o art

decreto-lei n. 572,
1941:

�i, § 1"', alínea b, do

ie 28 de outubro -de

Arnaldo CIírnaco do cargo, em comissão. de

Comissário de Polícia, no interior, padrão G,
do Quadro único do Estado.

Decretos de 27 de iwnho de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Remouer :

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

.: Mário Xavier dos Santos, ,ue exerce a f

função de Professor Complemelltarista. refe-
r ência IV, �a Escola mista de Passagem,
para a de Capivari, distrito e município de
Tubarão.

G .

participam ao. parente. e

amigo. o naacimento de
moi. uma filhinha.

DR. ALDO ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua FeliI)e Schmidt,
Florianópolis.

•

SRA. CLÉIA CALDEIRA
A efew..éride de hoje, regis

-ta o aniversário natalício da
.exma. sra. Cléia Caldeira, viú
-va do saudoso conterrâneo
.João Caldeira de Andrade.

* * ,.,

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importonte Compa:Rhia de Cap�ta1i:llOÇõo de. América do Sul

_ Arnort"ização de Junho de 1946
No sorteio de a1'nortizaç5.C!> reoJ.iza-do no dia 29 .ie Junho de 1946, fO'l'om

a.mortizadas
.

as seguintes combinações:
JHI RZK MSA JRZ TMA .IKS

Todos os portador,es dos'�los erQ vigor, sorteados com est-as comb�nações,
paderão receber imediatamente o capital garantido a que t�m direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
liISCRITÓRIO para 6 Estado de Santa Catarina: -- FLGRIANÓP.OLIS

Ruo. João Pinto, 13 -- Sobro Próximo sorteio em 31-7-46 \

Inspetores e Agentes em todo () Brasil.

VIAJANTES:
MOVIMENTO DE PASSAGEI
::aOS DA PANAm DO BRASIL
S. A., NO AEROPORTO DE

FLORIANÓPOLIS
DIA 1°:

Procedentes do Rio. de Ja
:m�iro:
Artur AlbLno de Almeida

Cirino, Zeli Rangel de Almei-

I
I

)

3

Aos nesses

Agenfes
todo dia esta coluna

até o fim
Leiam

-- Pedimo. avi.ar por telegra
ma. quando o jornal nõo chegar
no me.mo dia.

.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZAD.o LEITOR: Se o-"ue Ih"

interessa e. lealmente, uma providência
"ara endireitar c que estiver errado �a

para que alvuma falta não se vrepíta; c

NAO o escândalo que a sua reclamaç:io
ou queixa poderá vir a causar, encami ..

nhe-a á SEC':;AO RECLAMAÇO�S.
de O l!:STADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de qtlet»

de direito, receeendc v. s. uma informa ..

ç�') do resultado, embora em alguns ea-

80S não sejam pub!iea<!oa nem a recla·

mação nem a crrovidência temada,

AUMENTE
seus negocJ.os em Sã.o
Paulo, confion�o-as Q

MARIO SCHAEfER
Representante

Caixa ?ostal. 5756
End. Tel.: Mariely_I I�---------------------

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Foolis.

Encarrega-se de: compra, venda, hi ...

peteca, legalização, avaliação e admt-

nistração de imóveis.

O.!'ganiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica d"

Centro Espírita Lu-Caridade e Amor,
comunica a "Dudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317, 2-

andar - Rio de Janeiro.
.

(Consultas Cr$ 20,00), onde pa....

a oferecer os seus préstimos. E;8crev�
detalhadamente o nome, idade, ende·

reço, enviando envelope selado e sub...

crito para a resposta, juntamente com

a iml)Ortância acima.

Reabertura do
Laboratório

RBdio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

.

Montagem de rádio., AmpU
fi.cador_Tran.emiHell''''

�terial importado direto
mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomilr SUrges lIihm
E�eebe - Tecnico - Profiuional

formado ria Europa
FlOl'ian6polia

�uu João Pinto n, as -- Sob.

I

/

I

/
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Um empresário
de fama

Definição da
República

,

,., ��� " , ,'. ;::'... .�'

LONDRES, junho - Por Lew IErikson - (CBC) - Charles B.
Cocbran é ínquestionavelmente o'

\

, mais versatil ,dle todos os empresá
rios jamais produzidos pela Grã
Bretanha. No princípio de sua vi

da, Cochran resolveu dedicar-se á

comédia, mas os desapontamentos
e 'fracassos sofridos nessa carreí-

\ '

\
\
,

,
\
\

\

Paris (S. F. I.) - A sessão

inaugural da segunda Assem- Catolicismo

bfl�ia c<?nd�dtituinteMda F{an6:, O SANTO De DIA01 presa 1 a por arce -

d 3 DE JULHO.

te d Copyrtghl a

chín, 1C0mo constituín e

maior idade. O conhecido par- TheHAVl t'OIJHIARO!ln� Beato B.,ernardino Reaiino,
lamentar trances, que há trín- .

Confessor
Uma Limou sine ftFORD"

ta anos participa das diversas 1. .. que. _liJ?a abelha,:la Nos últimos dias do mês de
tipo 1939 - 4 portas, em per-

legislaturas do pais, em seu lsua tarefa diária, toca em cer- 'Junho de 1616, entrou uma
feito estado, recentemente _Pio díscurs-, de abertura, referiu-. a de 40.000 flores. deputação dos habitantes de
tada, psra entrega no dia 2,

'R'bli s seauíntes 2 que a partir de 8 000 Lecce (Itália) no quarto de:
de Julho Tratar à Avénida se a epu' LCa no ""b

• • .,
,

b 'h um moribundo para dizer-lhe
.

B
.

45 T I 1547 termos, unanimemente aplau- metros de altura, o cere 1'0 u-
RIO rance, 1 .

- e. .'

did 1 A,nn��lhli.ái., • 'mano funciona morosamente que tinha sido escolhido Pa'-·
1 os pe a �lJlUJl�. 'd .

d
.

x x x
",..

_

.

. .empregando a gente muito roeiro a CIdade. Quem era

VENDE-SE A República fOI a mais ple-, is tempo em julgar e com- este a quem a voz do povo pro-
ciosa e imortal criação da preender. clamou santo já �ntes da n�or
Fl:ança. Nos temp� modernos", 3 ... que, hoje em dia, a en- te? Era Bernardino �ealmo.
fOI a França o pais que fez a

Ifenuidade crônica mais comum declarado Beato por Leao XIII,
p�'imeira experiência � desse re- registrada nos Estados Urudos em 1895, e cuja canonização so

gime e o mundo ainda lhe é o reumatismo, calculando-se �ene poude realízar-ss em pou
mostra por isso o seu reconhe- ali em sete milhões os habítan- cos meses. Nasceu ele ao IOde

cimen�o .. �uando a primeira tes que padecem dêsse mal. Dezembro de 1530, em <;'l:YPi
,ConstItmçao fran�a, qu� 4. .. que, ao contrário da (Ferra�"a) .. E�tudou medicina
procl�ou a Repub�l;_Ca, fOI

crença geral, o pássaro vul- e, depois díreíto, alcançando o

festeJada.8: ioae agôsto d.e garmente chamado pica-pau t1�ulo de dou__!;or em 1556,.e d�-
1793, veríficava-se o aconteci- não fura o tronco das árvores dICC.'U-se então a obras líterá
mento mais comovedor de �- com o bico mas sim com a Iín- rias. O Cardíal Madruzzo, go-

PRECISA-SE I,dos os tempos. Jaurés, refer:n- gue que l extraordínaríamen- vernador de Milão, nomeou-o

Tr!tar na Praça da Bandei-
I do-se aquele di�, � ?om raza?, te dura e resistente. prefeito de �á�s cidades

�

e

ra, n . ] 9. Paga-se bem.
I que "�'a na HJst<;ma, um dia 5 ... que o Império dos In- pr?�otor publlco. de.Al:ssan-

'" '" • ,que nao se ,Frecla com ne-
cas, tal como se apresentava dna, 'em 1564 fOl. feito repre

.
nhum outro . nos comecos do século XVI sentahte do embaixador espa-

I E depois, apesar- dos eclipses estendia-se por 4.000 quilôme� nhol em Nápoles. Aí ?hegou a

do século XIX, a República foi tros ao longe da costa sul-ame- c<;nhecer a .Comp�:t;lhla de Je

sempre a unica esperança dos ricana do Pacifico, cobrindo o sus, para cujo noviciado entrou

melhor,es corações do TIOISSO território em que se encon- ainda no mesmo ano �esmo
I', P -C"'pu'bll'ca fran- tram atualmente as moder- antes de ser sacerdote fOI esco-
povo. arque a n;._, " ,

Ih' 1 t cl
.

lcesa havia glor,if}cadO a razão nas repúblicas do Equador, do' lGO para mes re ,e nov!ço,s.
APERITIVO I humana, o livre exàme, a ple- Perú, da Bolívia e do Chile. Ordenado sace�d?te, trabalhou

r
.

na liberdade de espírito huma- 6 ... que, na Suécia, assi.ste- com z.elo ap�tóllco entre estu-

r no, o direito absoluto e sem li- ,se ás comédias mais divertidas 4antes de Napoles. Em 1574,
·t homem de discu- ,guardando profundo silêncio; �ndaram-no os .supeno�esmI es parao. d

. para Lecce Cffill a mcumben-
tir suas ,crenças, sua moralida- que, se aLgum especta or m-. '

" ,

de as formas de sua espiritua- 'corre numa ga�galhada, o seu Cla de fu�dar um C?liéglO. da

lidade, a direção de sua vida. vizinho lhe fará, discretamen- Companhla �e Jesus. FICOU

Porque ela l1ecusou seguir te, uma _adv,ertênda; que, re- nessa casa ate a sua mOlte, eI!1
, 1 Ih," eXl'gem a abdi- centeinente um representante 2 de Julho de 16,16, sendo' va-I aque es que "', '..' d' t d1",Arthur Beck comunica aos seus amigos I cação da inteligência. Porque, de

r� com;p8:nhm cmemato- snas vezet?dadlrec OI'

f
O 'bcilo'degldO�,

f f
..

s'egundo a eVlpressao- admI'ra- g:raflca, assIstmdo a uma p_e-
ua ,san I e, sua � a I a �_'e regueses que trans eriu a s·ua agen- "". t tD t d ' h

vel de um grande historiador, ,llcula de Laurel e Hardy e nao n� ra COI� o Oy.' s�a u

cia de Jornait; e Revistas. para a Praça ela desperta nos homens "o ouvindo risos, não se conteve: mlld�de e can?ade flzeram de-

15 de Novembro. 24 - ao lado do que se ocultava no coração indagou o motivo daquel� si- le ? :dOlO da �1dad:-e e dos arre-
.

Restauranre Estrêla. Ihumano".' lêncio sepulcral numa comedia dor e;:" e ?S cl,l�adaOSt c�ama-
_______________________________________ tão divertida; e que, como :!."es- ra�:no ?lmp e:",�en e nosso

E
A

"." U
·

I posta disseram-lhe que "'1"- paI. FOI aJgTaclado com a Vl-

--I',pres·a I-ons ru ora : Diversa pDssi�el desfrutar do ihumo� são do Menino Jes�s. '!:'udo is-

U rismo de um filme sem mani- to e o dom do� milagr�s leva-

'Departamento de Sortel·os
. festação exterior, pois o· ruído ram a populaçaa a escolher

das gay,gal.lladas impediria os n?SSD beato como defers?r da,Autori,zado e Fiscalizado pelo Govêrno Federal··Carta Patente n. 92 demais espectadores de escutar CIdade dele�. E Bernar�mo a

Avenida f Rangel Pestana N .. 1538 o ���l�g��e a Guerra dos Cem
protegeu a� os noss�.��a�:_

Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178·8· e 2999 - Fone: 2-4550 Anos não durou apenas um sé-

End., Teleg. Reg. <cConst",.utora. cu10 exato, mas precisamente
Filiais em todos os Estados e Agências no interior 116 anos.

_

G
• ; 8... que Montreal, com cer-

Agencia eral para Santa Catarina ca de 1 milhão e meio de. ha-
R�a Felipe Sehmidt � Edifício Amélia Neto - Florianópolis rotantes, é a maior e mais po-

R
'

It d d 5 .

I' d 26 'd J h d 1946 pulosa· cidade do Domínio doesu a o o ortelo rea· 'Z8 o em e un o e Canadá e a terceira do mundo
l' Número Sorteado 5.691 20 Número Sorteado 0.045 que falta francês.

PLANOS .Mundlal .BD Mundial .CD Mundial .D. t.· prêmio 55.691 9 .

.'. que, na �úblka A:-1gentma, a c8ipacldade eCOllO--

·'Mundial "B» Mundial «C) Mundial .0)) l'ffii-ca de um habitante afasta-
T Premio 55691 Cr$ 30.000,00 Cr$ ::!5,000,00 Cr$ 20.000,00 do mais' de mil quilômetros de

J2' Premio 65691 Cr$ 30.000.00 Cr$ 14.009,00 Cr$ 10.000,00 Buenos Aires é equivalente á
3. premi.o 75691 Cr$ 30.000,00 Cr$ 8.000,00 Cr$ 5.000,00 décima parte da que se verifi-
4' Premio 85691 Cr$ 30.000,00 . Cr$ 5.000,00 Cr$ 3.000,00 ca em relação ao habitante da
5. Premi" 95691 Cr$ 3J.í)Oü,OC Cr$ 3.80g,00 Cr$ 2.000,00 capital do país.

,

Os 4' finais (milhar) 5691 Cr$ 9.000.00 Cr$ 1.500,00 Cr$ 500,00 10. " que a origem da pala-
Os 3 tinais (centerop) .691 ,Cr$

.

200,00 .Cr$ 100,00 Cr$ 59.00 vni universal·pijama, frequen- te uma vez ocupado o assento.
Os 2 tinais (dezena)

.

91 Cr$ 40.00 Cr$ 20,00 Cr$ 10,00 temente atribuida a uma ex- 12 .. '. 'que a brasa dos .c:gaJ.'-
'Q final do prêmio 1 Cr$ (Isentos de pagamento da mensalidade seguinte) pressão japonesa, pertence, av roo desenvolve uma ,temperatu-

Os titulas com o final do 2' número 5 pai'a os planos Mundiál .C. e Mundial «D- !icam contrário, ao vo�bulário in- ra que chega a exceder á do.
isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte. tlú, no qual designa uma ..:alça ponto de fusão do alumiri1Q e

PI-no UNIVERSAl, •"\"U,". 045.691 larga usada pelas mulheres do magnésio; e que, llipesar de
g � I 1 premio indianas de religião muçul- se encontrar tão próxinia dos

Cr$ 100.000,00 mana. lábios· do fumante, a inac:i'eru
Cr$ 25.\)00,UO 11. .. que, nos Estados Uni- tavel ltemperatura dessa bra
Cr$ 20.000,00 dos, foi recentemene posto em sa não lhe produz queimadu
Cr$ 15.000,00 uso um tipo bastante oliginal ra al,guma, pela simples razao,
Cr$ 10.000,00 'de poltronas para cinemas, de que as matérias fibrosas in-
Cr$ :;00,00 destinadas a simplificar o ser- tercaladas de ar, como? fLlmo-

Cr$ .)0,00 viço das funcionárias indica- de que são feitos os .cligarros,_
Cr� 10,00 ras; e que, nos cinemas possu- têm propriamente illerentes
do pagamento idores dessa inovação, quando de isolaInento, o que explica

se llipagam as luzes da sala de a enorme diferença de tempe
'projeção, uma "luz negI"a" in- !ratura que se verifica e.ntre a

visivel comunica ás poltronas extremidade que se queln1.a e

vasias um suave es:plendor, o aquela por onde o fumante a;s-

qual desaparece imediatam:;n- pira.
.

I

VENDE-SE
ra levaram-no a escolher outro
n\eio de vida. Daí por diante, Co
chran nada mais fez sínão. desco-

,brjr talentos e vocações para exi
bi-los em' tôda a pante. Aliás, con

vem salientar que Cochran não se
deixa absolutamente impressionar
por coisa,· alg'uana quando se vê,
diante de uma. . nova descoberta, Um ótimo terreno com 12 me

'desprezando por completo tudo o tros de frente por 30 de rondos

que possa impedi-lo de levar avan- com bombo pi água, fo..o e urnc;1

te os seus planos, E a exatidão d. peqlueno. CORsa. de mdodceiorareihoabi('�-• "
V9 ,o ruo Olmun o r ....

-

seu JuLgamento pQde ser vista por treito}. Preço S.COO cruzeiroa. Tro-
todos aqueles que foi buscar na tal' o ruo Tiradentes 19 -- Sapota
obscuridade para lhes dar fama e ria Jurity.
fortuna, embora seja UJll1 paradoxo
que o homem que tanto vê prura os

outros não soubesse ver para si

próprio quando teve que iniciar a

sua vida de comerciante. A primei
ra grande descoberta de Cochrane
foi Mackenshmíth, o atléta e le
vantador de pesos que lançou a ce

,lebriK:l.ad'e ainda em principios do Iséculo, e de então para cá êsse,
grande emprezario nada mais fez;
sinão descobrir 'alguns dos mais

'

brilhantes talentos apresentados
nos variadissimos shows com que
vem deliciando as pl'atéias ingle
sas por quasi meio soculo. Coch-

xxx

EMPREGADA

B R I TO

ran, que ainda há pouco iniciou! a
temporada deste ano, em Londres,
conta artua1mel1lt� com 74 anos.

TOME

K N()

o aUaiate indicado
Tirallentes. 'I

'" '" '"

AVISO'

Rádios; Válvulas. Eatoh!liza
dores. Transformadores,

Condensadores, Toca-di.cos,
Antenas simples e paro

automove�.

I
I

I_----------------�

i'c, Premio 045691
2'« 145691
3' (t 245691
4' c 345691
5' « 445691
Os 4, finais· (milhar)
;Os 3 fiD&is (centena)
Os 2 finais (dezenas)
Os títulos com o final

Valor
c

c

c ,

\·c

5691 ,

691
.

91

c

«

c
. .1\ ,

do l' número 1 e tinal do 2' fll.lmerO 5 ficam isen tos
da primeira mensalidade s�gl:1inte.

O PROXIMO SORTEIO realizar·se-á pela Loteria Fede�al NO DIA 27 DE JULHO DE 19'*6

V�sto: ARIHO MEIRELLES· \ DR. ALfREDO ALOE

\
I

Fiscal do Govêrno Federal Diretor,Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(J01UISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO
PARECER N. 849/46

José Ferreira Ramos, professor da escola
-mista de Ipornéia, pede pagamento do salário
família, referente a três filhos menores.

2. Segundo informação de fls., o sr. In
tterventor federal já concedeu ao requerente o
sal ár io-famil ia na importância mensal de ....

Cr$ 120,00. .

3. À. vista do exposto, opinamos pelo arqui-
wamento do presente processo.

JS. S., em 19 de junho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.
M·ilt,m Leite da Costa,
Gustavo Naves
J. Batista Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 850/46
José And retti, ocupante do cargo da classe

D da carreira, extinta, de Contínuo, do Qua
-dro Único do Estado. com exercício na Colô
Dia Sant'Ana, foi mandado, pelo diretor da
quele estabelecimento. aos municípios de Ti
jucas e Nova Trento, acompanhando dois
-doentes que tiveram alta.

2. Não prevê o caso a tabela de diárias dos
.servidor-es do Estado. Entretanto. o requeren
te fez .uma viagem, em que gastou oito dias,
-:para obedecer à ordem do seu chefe.

3. Opinamos favoràvelmente ao pedido,
pagando-se-lhe a diária de CrS 20,00.

S. S .. em 19 de junho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.Milton. Leite da Costa
Gustavo Nc'lIas

J. Bati/da Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 851/46
O Departamento de Saúde Pública propõe

-a admissão de Ida lina Santos, que apresentou
os documentos exigidos em lei. na função de
.Serviçal, referência V. criada pelo decreto
-n. 3.576, de 13 de maio do corrente ano.

2. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S" em 19 de junho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.
Milton Leite da Costa,
Gwsm-uo N'eues
J. Batista Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 852/46
Em face' das razões expostas pelo sr. Dire

-tor Geral' do Departamento das Municipalida
des, no presente processo, em que pede a cria
-cão de função gratificada de Inspetor-Geral
daquele Departamento nada temos a objetar.

2. Dentro da referida exposição de moti
vos do sr., Diretor-Geral. subentende-se que a

gratj ficação será de Cr$ 400.00 mensais. de
.
"vendo correr por conta dos recursos pr ópr ios
do Departamento.

S. S .. em 19 de, j unho de 1946.
Carlos: da Costa PC1·c1:ra., ....presidente.
Gu:da.vo Neves. relator.
Mílton Leite da, "Cos"
J. Bat,'Ha Pere/:ra

,

Aprovado.
.

25·6·46.
(Ass.) Udo Dceke
• PARECER N. 853/46
O cargo de Comissário de Polícia. a que se

T�fere o presente processo. é exercido em co
"'f"!""!issão, motivo por que não se lhe aplica a
.circunstância do estágio probatório, a que se
-:.:refere o artigo 16 do Estatuto dos Funcioná.
-rjos Públicos Civis do Estado.

2. Nessas condições, nada há que objetar
;il sua exoneração.

S. S., em 19 de junho de 1946.
Ca:rlos da Costa Pe1·et:'ra, prc5idente.
Gustavo Neves, relator.
Mi/ton Leite da Costa,
J. Bat14a Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Dede

PARECER N. 854/46
Reportamo·nos ao parecer n. 2.169/45, trans.

�ôto à fls., e que se ap1ica ao caso presente.
S. S., em 19 de junho de 1946.
Ca,rlos da Costa. Pe-rei'l·a.) presidente.
Gusta'l'o Ne7.'es, relator.
Milt"n Leite da Costa
J. Bat1�sta' Pereú'a
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

Pm·ecer n. 2.169/45
José Luiz 1'vlarçàl, operário da Diretoria cle

Obras púhlicas. requer' lhe seja concedido o
"henefício do ·salário-família.

'2. Não tendo o pessoal para obra outras
-vantagens, além do salário pelo traba1ho rea1i�
.2.ado, opinamos contràriamente ao pedido, co

. m() já o temos feito em casos idênticos.
PARECER N. 855/46

Francisco Soares da Silva, ocupante do car

.go da classe G da carreira, -extinta, ele Polí
cia Fiscal, requer sua aposentadoria, de acôr
do com o art. 189. do decreto-lei n. 572, de
28 de outubro de 1941.

2. Se[{undo determina o citado artigo.
u poderá� ser aposentado, illdependente�

mente de inspeção de saúde, a pedido ou

c:"r·offic1'.o, o funcionário. ocupante de cargo
de provimento efetivo, que contar mais de
35 anos de efetivo exercício e fôr julgado
merecedor dêsse prêmio, pelos bons e leais
serviços prestados à administração pública".
3. Verifica·se pela certidão de fls., que o

Tcquerente conta 13.886 dias. ou 38 anos de
-:serviço prestado ao Estado.

.

4. Nestes tênnos, opinamos pelo deferi-
-mento do pedido.

S. S., em 19 de j unho de 1946.
Carlos da Costa Pe1'e'h'� presidente e relator.
Milton Leite da. Cos*
Gu.stavo Neves
J. Batista PereiTa
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Duke

PARECER N. 856/46
Reportamo·nos ao parecer n. 2.169/45, trans-

C1"ito a fls., e que se aplica ao caso presente.
S. S., em 19 de junho de 1946.
C",rtos da Costa Pereira, presidente.
Gnstavo Neves, relator.
·J/iltoJI. Leite da Cost,.
J. BotL:çta Perei7'a
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Veeke

PARECER N. 857/46
Nada temos a opor à proposta do Departa·

menta das J\iunicipalidades para a admissão de
Prancisco Duarte Si1va na função- de Serven-
1tc, referência V, visto_ o candidato ter apre

. �entado os documentos exigidos em lei.
S. S .. em 19 de junho de 1946.
Carlos da Costa. Pf'I'(�i1"a., presidente e relator.
jH i!to" Leite da Costa,
Gustavo Neves
J. Batista Perei'l'a
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

Udo Deeke IPARECER N. 859/46
.

É de se negar provimento ao recurso inter-

posto por :Mário A. Piazza.

I2. No caso. aplica-se, como tão bem sa

lientou a Sub-Diretoria da Despesa do Tesou
'-0 do Estado, o disposto nos arts. 174 e 218.
do decreto- lei n. 572, de 28 de outubro de
1941. I3. O Estatuto dos Funcionários ..Públicos
Civis 'do Estado, é .evidente, não admite, isto
sim, como pretende o interessado, que ao fun
cionário seja concedida passagem "por favor,
por prêmio, ou seja qual fôr o título que se

quiser dar".
.

4. É estr-anhável que o recorrente, "que
não estava doente e nem precisava de trata- Ro"éri-o Vieira' espaso e filhos. ao.e retirarem duto Capitalmenta médico na época pleiteasse o prêmio, ou �

d do favor, de passagem paga pelos cofres do para fixarem resiéiencia na Capital da República. irnposllibilita os e
Estado; como é de estranhar que a autoridade .e d••pedirem de todos oe .eu. parentes e �essoa. de :

sUGa relaçõe.,competente o atendesse. mandando requisitá-Ia.
O fazem por meio dêste. agradecendo a tod08. as provCUI de ••timoS. S., em 19 de junho de 1946.

Carlos da Costa Pereira, presidente. e apreço com que sempre foram destinguidos. ao mesmo tempo que.
Mílton. Leite da Costa, relator. com prazer, oferecem a sua· resid�ncio, à rua Candido GaffréeGwstooo Neves

l
05 51 UJ. Batista. Pereira na. 2 -- apartamento -- rca.

Aprovado. Florianópolis, Junho de 1946.
25·6·46.

(Ass,) Udo Deekr __

PARECER N. 860/46 IIolita de Góss Cordeiro, professora do gru- I
no escolar "Deodoro". de Concórdia, pede

pa-Igarnento elo salár io-famil ia. ,

2. Segundo informação de fls., já foi con
cedido à requerente o salário-família na ... Im
portância mensal de Cr$ 80.00.

3. .3.. vista do exposto. opinamos pelo arqui-
vamento do presente processo.

S. S., e111 19 de junho ele 1946.
Carlos da. Costa Pereira, presidente e relator.
MIHO'n Leite da Costa
Gíistouo Neves

I.J. Batista Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Dcpkp

IPARECER N. 861/46
Petronilha Fernandes Castro, Auxiliar do

Pôsto de Puericultura de Cresciuma, pede pa- I

gamento do salár-io-Fam ifia.

I2. Segundo informa-ção de fls., o sr. In·
terventor federal concedeu à requerente, em g
do corrente, o salário-família na importância
de Cr$ 40,00 .

3. À vista do exposto, opinamos pelo arquí- 11vamcnto do presente processo. :
S. S .. em 19 de junho de 1946.
Cm-los da Costa Pereira, presidente e relator. �...__•., ... _
Mílton Leite da Costa
C nsta.vo IVe,.;cs
.T. Bafl:\'ta Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.)

CONSELHO ADMINISTRATI·
TO DO ESTADO DE SANTA

,

CATAIUNA. --- ··1
�

RESOLUÇÃO "'. IH) /
É aprovado, nos têrmos abaixo, o

....projeto de
decreto-lei da Prefeitura Municip}:vde Gaspar,
remetido com o ofício n. 62/1-: 182, de 5 de
junho de 1946, do Departamento das )íunici-
palidades.) RESOLUÇÃO N. 111
Texto do projeto de decreto--lei nos têrJ1UJs em É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

que $� acilri ·�edigido decreto·.lei da Prefeitura Municipal de Mafra,
Art. 1° - Fica '::uerto, por conta do saldo I remetido com o ofício n. 67/1.209, de 10 de

do exercício ª";l'..trior, o crédito especial de junho de 1946, do Departamento das Munici-
trinta e cin!i'6 mil cruzeiros (Cr$ 35.000,00), paI idades. ,

destinado a }atender às despesas seguintes:

\
Texto do projeto de deCTf!tq./ei nos têrmos em

a) - constnlção de um necrotério' ql,e $e acha redigido
no c<;mitério público 10.000,00 Art. 1 ° - O impôstll s/jogos e div�rsõ�s,b) - recon};trl1ção da estrada de criado pela lei n. 21, de 23 de fevereIro de
Ar1"a�al .... :............... S.MO,... 1918, 'reajustado pelo décreto·lei n. 26, de 30

. e) - rec"f.'strução da estrada de de dezembro de 1940 (lei orçamentária), pas-
BeI,thior 4.560,.", sa a ser cobrado na conformidade da S('guinte

d) - re<jonstrução da estrada de tabela:

GEar Grande 5.040,00 1° - Baile. público, de cada um _. 20,00
e) - I"e onstruc;ão da estrada de Pelo hotequim, mais 20,00

G parinho 5.600,00 20 -- Botequim por ocasião de fes-
O -'- reconstrução da estrada de tas públicas, dia .•......... 20,00

lI,{argem Esquerda 4.000,00 3° - Circo, por função .•........ 30,00

/ 4° - Corridas de cavalos; pofl, dia 25,00
35.000,00 5° - Jogos ;>ão proibid�s, por ano 300,00

\ --- 6°-Idem, Idem, por dIa.. l?,ooAr�. 2° - t:ste decreto-Jei entrará em vi- Art. 20 - �ste decreto-lei entrará em VIgor
gor n·a data dt sua publicação, revogadas as na data de sua publicação, revOgadas as dis-
disposi-.;õcs em contrário. pO_êições em contrário.
Flori;,nópolis, 27 de junho de 1946. Florianópolis, 27 de junho de 1946.
Y/ma1"' Carrêa, presidente. Yl-tnllty C01'rêa� presidente.
Publicada na Secretari.a do Con'selho Admi- Publicada na Secretaria do Conselho Admi.

nistrativo' do Estado, em 27 de junho de 1946. nistrativo do Estado, em 27 de junho de 1946.
T.1'1�:; (r).r'1·aldo Ferreira dr: }lIelo, secretário Lu·i::: ()s,;'aldo Ferreira de !l1elo, secretário

ad111inistr'ativo. t administrativo.

PARECER N. 858/46 JA Secretaria da Fazenda propõe a admissão..
Walmor Zomer Garcia na função de Aux·i·

iar de Escritório, referência V, criada pelo
decreto 11. 23, de 10 de junho do corrente
ano.

2. Esta Comissão nada tem a IP01', uma

vez que o candidato apresentou os documentos
exigidos em lei.

,

S. S., em 19 de junho de 1946.
Carlos da, Costa Pereira, presidente e relator.
Miltm, Leite da Costa
Gustouo Neues
J. Batista Pereira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.)

A Diretoria d'a Sociedade de Cul
tura Musical tendo cread:o nesta ci

dade uma Escota ide Musica, convi
da aos �nlteressados, ,com o prazo
de 15 dias, á promoverem suas ma

trícu'las, na séde s'ocial a rua Te

nente Silveir9. (antigo Clube Ger

mania) das' 19 ás 1.9,30 horas dia
riamente_
O curso será grattúto, exigindo

se \I.os candidatos os seguIn.tes re

CJIIlis iltos :

10 _:_ 'Idade m!Ínima -de '10 anos.

2" - &ilier ler, .escrever e contar
até frações 'ordinárias.

.

Depois de encerradas ás inscri

ções serão reaJizadas.ás provas de

seleção por uma Comissão designa
da pela Diretoria.

Logo após a 'publicação do re

sultado
.

dessas provas terão im.icio
as aulas do curso sob a direção do

_

Maestro Jorge Kasros.

Flprianópolis, 1 de Julho de 1946.
Amoldo Suarez Cuneo, Pr�iden

te em' ex.ercicio da S. C. M.

�"""""""""""'''''I''''''''�

Dr. H. G s.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃQ PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Mamal Al178S de S�UZI
farm. L. di Costa AvUa

s

-. � - _-
...

Resenkà'Forens'

Udó> Duke
PARECER N. 862/4ó

Reportamo·nos ao parecer n. 2.169/45,
transcrito à fls., e que se aplica ao caSG pre-
sente.

.

S. S., 19 de junho de 1946.
Carlos da .Costa. Pereira, presidente.
Gustavo Ne'Z'es, relator.
Mi/ton Leite da Costa'
J_ Batista Pereú'a
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo DePkp

PARECER N. 863/46
O salário-família correspondente a Maria da

Glória l\iiranda só pode ser concedido a par
tir de 26 de maio de 1946, data em que o re

querente veiu a consorcíar�se com Paulina Mi�
rancla, de quem a menor é filha natural.

2. A relação de dependentes deve ser reti
ficada: - ao invés de filbo consangüineo, de
ve ser arrolada como enteada.

3. É o nosso parecer.
S. S., em 19 de j unho de 1946.
Ca'1'los d.a Costa Pereira, presidente.
Milto11- L6te da Costa, relato!".
Custa.'l'o Neves
J. Bati..sta. Pe1'eira
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.)

Resenha dos julgamentos do 'I'ríbu..

nal Pleno, realizados em sessão de

26 de junho de 1946

Habeas-corpus n? 1.618 da comar

ca de C açarfo r, em que é ímpetran-,
I te o dr. João de Deus Mota e pa

ciente Duilio Bonassa. Relator o sr,

des, Urbano SaBes, decidindo o

Tr-ibunal imanimemente, negar a

ordem impetrada.
Habeas-corpus n? 1.619 da comar

ca de Pôrto União, em que é impe
trante dr. Vke�te Codagnone e pa

ciente João Teodoro Ferreira. Re

lator o sr. des. Urbano Sanes, decí
dindo o Tribunal, preliminarmen
te, converter o julgamento em dili

.gência, para que sejam solitadas do

�sr. dr. Juiz .de Direito informações
a respeito das alegações a respeito.

Udo Decke
PARECER N. 864/46

Esta Comissão nada tem a opor à proposta
ele admissão de José Bento na função c.e Au- }xiliar de Escritório, referência V, da Secreta-lria da Fazenda.
.

2. Foram cumprid.as as exigências· da lei.
S. S .. em 19 de junho de 1946.
Carlos da. Costa. Pereira} presidente e re1ator .

J. Batüta Pe'J"eira
Gustavo N (!"'Jes

Mi/hm Leite da Costa
Aprovado.
25·6·46.
(Ass.) Udo Deeke

* * *

Exame de aO:l.gue. Exarne pnrà verificação
de cancer, Exame de urina, Exame 3)Ot'.a
verificação da gravidez, Exa�:le <ie escarr-o,

Exame para verificação. de doenca!il dá
pele, boca e cabêlos, Exame de féz:es,

Exame de secreções.
Jlutnvaccinas e transfu:Jão de sangues,
Lxarne quúnieo de farinhas, bebida.

ca.fé. águas, etc.

• ••••••• .........

I
Coisas que

talvês 'você não saiba
acàea dos alimentos
Você acredita que o bife mal

passado pi o.Iuz mais sangue:
E que o peixe é um alimento

para o cérebro? Que os ovos

brancos são mais nutritivos que
os eseu ro s ? E que as frituras
são 'nocivas ao estômago? Você
pode estar certo ... ou errado.
De qualquer modo; as respos
tas certas aparecem em Sele
ções de Maio que apresenta 011

fatos científicos a respeito dos
a imentos - destruindo muitas

noções popularmente aceitas -.
Leia sôbre êsses importantes
fatos - compre hoje mesmo

seu exemplar de Seleções.

E também neste novo número:

AMANHA PODEREMOS SER MAIS
JOVENS Amanhã poderemos viver

até os 12n ou ISO anos. com O
auxílio dêste novo e sensacio
nal sôro descoberto por um
creu tista russo. L eía o artigo a

respeito desta descoberta, que
o autor considera Umais impor.
tante para a humanidade do

que a bomba atômica."
· .

AS RIXAS CONJUGAIS· AJUDAM Q
MATRIMÔNIO M.arido � mulher

podem, realmente, se tornar
mais íntimos, tendo uma dis
cussão de vez em quando. Leia
"'ste artigo sincero, que conta
como as rusgas podem auxiliar
o sucesso de um .casamento. E
conheça as duas e�pécies de
briga que podem reforçar Otl

quebrar os laços matrimoniais.

· � .

O QUE EU VI EM HIROSHIMA
:€ a bomba atomica tão destru�
tiva como em geral se acredita?
Conhecido técnico militar, que
inspecionou, completamente
Hiroshima e Nagas.aki. diz que
os danos têm sido exagerados ..•
e acha que ·não se justi!ica o
histérico pensamento atual •
respeito da bomba atômica_

• o

ARRANJE TEMPO PARA PENSAR
Aborrece-o "pensar"? Mas isto
pode ser fascinante, pode auxi
liá-lo a ampliar seus interêsses.
Veja como desenvolver sua

capacidade de pensamento ..•
como pen.sar de u'a maneira

superior ... como um pensamen
to construtivo poderá levá-lo a

se expressar "m maior vtgor_

COMPRE
iV

SELEÇOES
DE MAIO

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM OITO IDIOMAS

· .

Representante geral no Brasil:

f E R N A N O O .e H I NA G li A
Rua do Rosário. 55-A. 2.° andar - Rio
•••••••••••••••••

Fretes,,'" mudanças carretos,
em geral?

,

A I T U
(HORARIO COMERCIAL)

DESPEDIDA

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

Vendas 4e pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. EUsiário de Camargo Branco

ADVOGADO

Fone 1634 - Mercado 31

Rua Frei Rogério, 54 ..._ Fone 54 - Caixa Pestal 54
Endereço tele.rráfieo: "Elibranco" - Lajes - St. Catarina

t». OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmid t 52 - Sala 5
.

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

B R IT O
o alfaiat'l tndic!ldo
TiI dd ��lt9.i i

:ESCRITóRIO .JURíDICO COMERCIAL
Asauntos: Jurídicos·- Comerciai. -- Rurais e _Informativo.

Endereço Tel. ELIDRANCO - LAJES - Santa Catarina

. Consulte n01l1lO Organização ontes de .e decidir pela com

�ro. ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer•

empresa ne.te estado �

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
AD,'VOGADO

{lua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal �4 -,- Fo,ne 54

Tenha I!empte em CO<;(CI uma garrafinha de

.iJe· -aPERITIVO «KN·OI»
.

Sociedade de Cultura
Musical

Escola de Música

RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve as

fabricadas em outros Estados.
retirapam suas candidaturas,
para reinar nos lares çatar�
Henses, - em vista da cf.irtís$i
m� vitória do aperitivo "[{NOT,

CONTRA
GR1P! ,

RESFRIADOS
OÔRES •• cAlI1';ÇA
NEVRMGIAS E
9ÓRES _.GEIIAL

só SEU$A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 G eSTaDO-Quarls-telra 3 de Julho de �946

Dia 10,
dos

no Circo Teatro Olímpico, serão realiza
empolgantes duélos de box e «cotch».

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

BOX E CATCH
, I "

E o "News" escreve, em par- MUNICK DE SOUSA
O mundo espontivo fforianopolitano será surpreendido, 1I10 dia 10, ite:

com uma atraente noiéada gugilistica, na qual tomarão parte atletas I - "Louis deve ter achado
de grande renome no cenário esportivo de box e docatch doEsta-I que,

a luta foi muito bôa ...
do.

'

, l para
êle. Mas os espectadores,

O local das esperadas lutas será no "Circo Teatro O�ico"" francamente, não pensam da
onde por certo comportàrá a grande multidão que anciosa e delíran- 'l�esma maneira. Houve várias
te se mantém na espectativa, aguardando, com real interesse, o de- manifestações de desagrado -pe
senrolar das entusiastas contendas <d!o' esporte do sôco e do catch, as las 'evasivas de Conn. Ouvi
quais sem dúvida marcarão época. ram-se brados C0TI10 esses:

No variado programa da noite, figur-a a conhecida Batadha Ame- ,"Corra atrás dele, Joe!" "Man
l-icana, em que se baterão ardorosamente Waldir Lima contra Alíatar da buscar uns patins Jae! ...
Naquina e Osni Silva contra Arcistino Martins em 3 rounds de 2 minu-: O "Journal Amerícan" es-

tos por 1 de descanso. CI1€Ve:

Teremos o ensejo de apreciar uma luta preliminar entre os aptos - "O fato de Billy ter ccn-

"hoxeurs ": Lourival Pinheiro e Rubens Mafra num combate de 4 ronds corrido para que a luta fosse
(2 minutos por 1 de descanso).

_

um fracasso, é uma desculpa
Uma' das grandes atrações será a estupenda .Iuta entre o já nosso muito- fraca- para que se im

conhecido martelador Paulista 6r;>rasHeiro) e Isquierdo (espanhol) .uma pingisse ao publico um camba
das' grandes esperanças do box. Amhos os entenderes vêem treinando te desses para a disputa do ti
com aflilnco, mostrando nos ensaios grandes poderes técnicos e físicos. tulo máximo. Mas é claro que

Este duelo constará de 8 assaltos (2 por 1). Louis não tem culpa disso".
As luvas usadas para as lutas serão de 6 'Ouças. O "Post", por sua vez, diz:
Finalmente encerrará com chave de ouro a magna noitada a eletri- - "De fato, Conn estava

zarnte Jtíta de CATCH em 5 rounds (5 minutos por 2) entre os destaca- impossibilitado de oferecer
dos destruidores Espingarda (Espanhól) e Peller (Rumeno). qualquer coisa, de modo que,

Será esta parte cheia de lances emocionantes por parte dos 2 ad- enquanto Louis não se decidiu
versáríos que são considerados no Brasil grandes "catchmens", a soltar amplamente o seu

lEste duelo só será decidido por perda de sentidos de um dos con- "punch", a luta foi um aberre-
tenderes. cimento, para dizermos as coí-

Avante, pois, esportistas flcrianopolitanos. Não percam esta "chan- sas francamente. Trinta se-
ce" de poder apreciar uma CO!Í.Sa que só de quand-o em vez aparece. gundos depois que Joe resol-

Ex-lutador veu começar a pôr em ação
• • • :f-eal o seu "punch", Billy Conn <Boxear» -Munick de Souee-:

DEFENDE-SE MIKE JACOBS uma de suas vitórias. Esse no- era um homem esquecido".
'

Nova York, 1 (U. P.) - Co- vo capitulo, ele o escreveu com pontada, viu um campeão, em
o popularíssimo Paulista, que O processo contra

.mentando a informação que uma facilidade maior do que o condições soberbas, brincar enfrentará o espanhol Lequi:
lhe foi levada, de que' o repre- havia feito em muitas de suas com um tormos-, mas inefi- erdo, na noitada pugilística O P C B

.

sentante Donald L. O'Toole vai lutas anteriores." ciente adversário, até o mo- Rio,· 2 (E.) � Está sendo
processá-lo por perdas e danos, O "Mirtor", diz: �

mento em que lhe conveio do dia 10, ,no Circo Teatro
julgado O processo contra G

exigindo uma indenização de "A multidão, algo desa- acabar com a sua tarefa". Olímpico. Partido Comunista Brasileiro,
cem mil dólares, o empresário referente ás díligêncías, cujo
de box Mick e Jacobs limitou- Ap ovado' t d 501

'"1::1

se a dizer:
.

r i_� - o aumen o e "praz.o já havia sido esgotado,
_ "Não acredito que êle se

de acôrd., com as instruções
atreva a isso. Esse congressís-]

'

Paris, 2 (U. P.) - O conse-j experiência, até a aprouaçiio baixada:s pelo Tribunal Regio-
ta está querendo "cartaz" nos: lho de Ministros, reunido sob definitiva pelo Ministério das

I'
nal Eleitoral.

jornais, agora que as eleiçõ€$ _

a presidência de Biâault, apô« Finanças. Calcula-se que, com
R---t---"-t-b-----'d----estão perto ... " ODEON __:_ O lider dos cinemas ouvi,; a expo"sição do Chefe âo; o r�ajustf!mento, o aumento O a fY (IDe e

* A's 71;2 horas Gooêrno, acerca dos trabalhos sera de cinquenta por cento. fi
·

Ó I·URUGUAIOS NO MUNDIAL Sessão das moças da Cotüerénoia dos Q��r?, Orla0 PO IS
, DE CICLffiMO TAM_PICO apro�ou o aumento provz�orzo AV I50 O Rotary Clube de Florianó-

,Pôrto Alegre (E.) De Lynn Barí - Victor Mac La- � ctnco por cent�, a partir de polis enviou aos seus associa-
Montevidéu Informam que o -gíen - Edward G. Robinson 1 do ==» .sobre a ma�sc:, dos a seguinte circular:

Uruguai participará do próxí- - Mona Maris e Robert Bailey gl?bal de salários pagos, dioi- I Dr, M. S. Cavalcanti avi- Florianópolis, 2'7 de Junhe-
mo campeonato mundial de Amôr, lutas e perigos em âindo o .aum�nto de m0<i<?, a za a mudança do seu COl1- de 1946.

ciclismo, na Suiça, em agosto pleno oceano. rey1J!lar identu:ar:z-ente a sz!u:a- 'sultório 'para a rua João Prezado companheiro:
e setembro. Ohefiará a delega- PREçoS: çao das caieqorias de sal�rws Pinto n=. 7, (altos da Far- Devendo realizar-se, dia 4 de
cão o sr. Romeo Volonté. Senhoras e srtas..... Cr$ 1,20 das cla.sses_ menos favorecidfLs· mácia Santo Antônio). Julho, ás 19.30 horas, no leeaã
� ,

� Estudantes ,.... _'3,00 A r�l1UJao l�ou, tambem, Consultes das 3 às 5. habitual de nossas reuniões, a.

A OPINIÃO DA IMPRENSA Cavalheiros 3,00 e;: ,��deraçao ,o� aumentos
posse festiva do Conselho DH'e-

SôBRE A LUTA ENTRE JOE Geral 1,00 ,.rsd1�,r'ws 'Co:u;!�idos ,desde LEIAM A REVISTA tor recém�eito, que deverá.
LOUIS E BILLY CONN Censura: - Até 14 anos. PJ:1-'rneir:o_ * JU7I:!to', �_1!<!_S'��:+

J
-, reger nosso Clube durante o'

Nova York, (U. P.) A Este ultlmo ,prO_Je_to ser� aplt- :._n VALE 00 ITAJAl ,periodo rotário 1946/1947, vi�

propósito da luta 'Louis x Cann rMPERIAL - O seu' cinema cada, em prznczpw, a tltulo de ...
mos pela presente convidar o'

o cronista Jesse .Albramson es-, A's 7 % horas
""

prezado
-

companheiro para
creve, no "Hel'aid Tribune", Cll- Ultima exibição C-, ruz-, Vermelha a''''g-S,I'-fl·ac'a ,compareeer a essa sessão.
tre, outras coisas: AS AVENTURAS DE TOM Lembramos ainda ao compa,..
- "Surge agora a questão SAWYER'

'-
nheiro fazer-se acompanhar de

de saber-se quem haverá, em (�e�or)i A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA comunica a tôda:s .Jls pessoas sua �sposa ou, caso isso não.
futuro previsivel, capaz de en- Tommy Kelly - /Uln Gillis interessadas que o Comité Au.stríaco de So�orros ás Vítimas dâ '-�erra, seja possivel, de um outro pa-
frentar Joe Louis. Ele nãc:il Um filme que nos prova que: confonlle instruções recebidas da Cruz Vermelha Austriaca, OrgaIll\oUl,

rente ou mesmo de um amigo,
mostra o menor declinio, em' "recordar .é viver". sob o patrocínio da Cruz VermeTha Brasileira, 'O Servi.ço de Remessa de PedimoS, outros sim, ao com�,

seus 32 anos, e parece que terá. Preços:' - 3,60 - 2,40. Pacotes de Viveres para a Austl'i.a. As inscrições para as remessas' de panheiro, avisar-nos coro an-

que deixar o "ring" sem der- Censura: - Até 14 anos. pacotes fomecidos e confeocionados pelos TRANSITOS IiNTERNÁJCl\�- tecedência (no próximo até 12.:

Totas, em data que ninguém NAIS LTDA. serão recebitfos a partir de 1° de julho (S'áhados e DomiÍlr horas de quarta-feira) o nume-
pode determinar".. AMANHÃ - ODEON gos excluidos) nos endereços seg;uin.tes� \ 1'0 e- O nome _das pessoas que O>

James Da'W1SOn, no "Time::;". Sessão Chie mo DE JANELRO, por ordem -do CASVG. T. I. Lta. Av. Almte. Bal't acompanharao.
,diz:

.

CORAÇõES SEM PILOTO roso 91 s. 911 (das H-1e horas):
.

\
.

Gra'to,s pelo interêsse que 0,
- "Louis acrescentou um A,imée - Luiz Tito - Anto- Nas Delegacias do CASVG; , companheiro demonstrar a es-

novo ca.pitulo a uma carTeIra ,nieta Matos - Marlene, a rai-
'

São Paulo: Rua Libero Badaró 92; l)ta, afim de que a aludida reu-

que O< marca ,como um dos nha do samba - Neluna Coo'ta Curiti,ba: Rua 15 de Novemhro 267; nião se coroe de todo o brilhan-
principais portadvres do titu- ,Chocolate - e muitos o.utros. São José - Florianópolis: Rua Getúlio Vargas 362. ! tismo rotário. subscrevemos-
10 máximo, quer nOo que se re-' Porto Alegre: Rua Gadbaldi. 298. I

nos, ROTARIAMENTE, Ar-

!�:r�uSa�toa��a,i.�i;:d�r��� ITome KNOT ;"dh�m::;;:.c�'cl" do Bmúl , eni"gu" na A",tria pola enio t �i�ldO Suarez Cúneo, Sec'Ou,.

I

1

9,00 - Bom 'Qia para Você.
9,30 - Noticiário Guarujá.

10,00 - Programa com Zaccarías
e sua Orq.
10,15 - Programa com Orlande

Silva,
10,30 - Lira Pan Americana.
11,00 - Bazar de musicas.
12,00 - Oferecimentos Ml1!sic.._�.
14,00 - Intervalo.
18,00 - Abertura - Ave Maria,
18,15 - Alma Por-tenha.
18,30 - Programa com 'O cantor:

Jeorge Veiga.
18,45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.
19.30 - Dep. Nacional de Infor-

mações.
20,00 - Programa de Mrusicasr.

Variadas em Gravações.
20,30 - Programa com Joel (5

Gaúcho.
20,45 - Programa com Andr&

Kostelanatz e SI Orq.
21,00 - Musicas Populares Bra

sileiras.
21,30 - U.ltimas Melodias.
22.00 - Programa para Amanhã,

- Bôa Noite. - ENCERRAMENTO.-

NOVO HORÁRIO DA

..

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CUiUTTBA

QUINTAS E DOMING0S
Decolagem de Plorlanónolis,

ás 14,15 .horas
CURITIBA - FLORI :\...�ó

POLIS - P. ALt!:GRE
SEGUNDAS E SE'XT\S.

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

'

INFORMAÇõES:
. FILIAL VARIG - -ED. L.�
PORTA - TELEFONE -

" 1325
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o EIraDo-Guaria-feira, 3 de lul'ho de 1946
-------�----------------------- _._,- --_._- .._----_._------------------'

I·Ale.ante e� signitiead<? do ,emprés
timo alnt""rltcano a França ·

Por René MOULNEAU .que, nos termos do acordo. fi- porem, o mo�tar:te necessário

(Copyríght do SERVIÇO
' fcará extinto o debito preveni- para" a realízaçao % �lano

FRANCÊS DE INFORMAÇÃO) lent,e do fomec�m�nto ?� equí- quinque�l de Areconstruça�.
_. pamento e material bélico, no O deficit deste plano nos

A Franç� �ef.W.ssltaya cerca total de 1.800 milhões, a Fran- primeiros quatro anos está

d�, 4:000 mílhões ée délares de
ca recebeu dos Estados Unidos, calculado em 6.150 milhões de

crédito a l,�mgo pra�o para ta- uma soma de 3.772 milhões. .dólares. Para saldá-lo, além do
_.u_'._ ,. ·.r _ ,...,...,.T,.T••,...,.- "Wt!'#.!tT ,. ,...,"", ,. T•••:" ,._ zer frente as necessidades lTIle

,. A (Iue se espera receber da Ale-
díatas de sua economia; a me- AI,e.m dISSO o Oovêrn., nort�- manha a título de reparaçõesDR. ARMANDO VALÉRIO �hor .g:aran�i� .para os �r�dores a;menc:::_no ofereceu ao frances requisitaram-se novos cré:dito�

DE ASSIS e a sua propria produtívídade, seu apol� para obter do Banco
no valor de mais de mil mi-

Dosls�Y:f���i�e�������a\nfeanJ�1 da calcurada na base da rende In�e:naclOnal de Fomento um
thões. Existe a possíbilídade do

.

Caridade nacional de 1938, em 20 ·�OO cr�dl�o suplementar de 500
Banco Internacional de Fo-CLíNICA MÉDICA :QE CRIANÇAS Ih S t lado . '�u

• ADULTOS milhões de dólares por ano. mi oes. e, por ou 1'0
. _

' mento 'ampliar até 750 milhões
����V���?iíCi�uS. �:�IS��� O acôrdo firmado em 28 de �crts�enta�os oO?

d
242 �ilh�es o: seu empréstimo. O resto po-

R:i�M���IA�a�U; �sar�h��r�UI. maio em Washington, 1Jel08 e ,o ares o erec� os :pe o a-
derá ser coberto, mediante em-

lherme; fi Fone 783 senhores B:yrnes e Léon B'um nada, a França �:hs:pora de:um réstímos feitos, príncípalmen-
DR. MAnEIRA NEVES e as d�claraçôes posteriores �otaá de �ci.� mílhoes de dóla- fe,· na Suiça e na Suécia.

Médico especialista em DOENÇAS
dos presidentes Trurnan e y0U- r es e cre I .

O que convém sobretudo
Curso de rte�fe?ç�:�:nto e Lon-

in eo.�fir��m plenamente es-I Comparando est.as cifras não. esqu;cer·� que a Fran2�
ga Prática no Rolo de Janeiro ta aflI�a�ao. . 'com os 3.616 milhões das rm- encontrará, amda, a soluçãoCONSUJ,TAS - P�la amanhã: O d t d d 1diariamente das 10,30 às 12 hs. à S cre 1 �}S co_nce 1 OS pC.O\S portações e obri:gações ::r curto completa para seu problema e-

tarde excepto aos sábados das 14 Estados Unidos a Franca atea' .
A.

I d bit I tás ,16 horas· - CONSUtTóR1Q:
.

.

. .' .. prazo a serem cobertas neste 'conoIlll:co. I1j Ul l'uave men e
Rua João Pinto n. 7� �ob!,ado �. presente data elevam-se a 1.922

ano. pode-se considerar COI-1J'U- foi um grande passo ter-se ob-Fone: 1.461 - Resídêncía: Ru'! 'lh" d "1 .', ti '

Prf;!sldente Coutinho, 58 -

mi �es e ao ares� ao.:p��,zo rada a situação angustiosa an- tido esse crédito e saber que o

DR. M�RIO WE.NDHAUSEN de trn;ta a�os, a 370 ?e )UI0S; teríor á concessão do empres- país pode contar com a ajuda
Diretor do. Hospital "/Verê" Ramos" [Se, alem dbSO, .consíderamos Urno americano. . de seus aliados, não ficando re-
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E j., .rt "t· ·t·,
'

d íd
' ..

E CRIANÇAS :sItie em't-,res .írno permi ira -: uz o a seus propnos recur-

Consultório: R. Visconde de Ouro comprar imedíatamente dos 80S e seu povo condenado a

Freto. 2 - esq, da Praça 15 de No- Estados Unidos máquinas, e,. uma interminável penitência.
vembro' \ rltos da "Belo Horizonte")

I quípamentos e navios. mer- Entretanto, a França não fica
TeL 1545

'I
TOSSE.

Consultas: das 4 ás 6 noras. . cantes, de que a Franç-a tanto ás portas da fartura com o au-

Residência: R.
. Felipe Schmidt, 38 B,R O NQUI T E necessita para estimular as I xilio americano, que constitue

- Fone manual 812

I
E COQUELUCHE atividades de sua produção e1apenas

uma ajuda e um. estí-

DR BIASE FARACO TOME SEU"Q,I! seu comércio exterior. mulo, .

MédiC� _ chefe do serviço' de Desses fatores depende, em I
Não obstante, o povo fran-

SifiUs do Centru de Sâúde parte, seu ressurzímerrto eco-] cês está dente de sua respon-DOl'iNCAS DA PELE - SíFILIS �

- AFECÇõES URO�GENITAIS nômico nos próximos anos. sabilidade na parte mais difi-
r&F��S�R�t:�ii�gsE-U�.fr��� COnvem, no entanto.. lem- cil da tarefa fazer frutificar

CON6SULTXJ?��Tt�s 6 hs . ..._ R. brar que, embora o crédito per- êsse auxilio com um trabalho
Felipe Schmidt, 46 rníta encarar o presente com.I intenso no decorrer dos próxí-RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 I

rnaís tranquilidade, não cobre, mos anos.

/ �

1 )
',I

'

r

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

C1rul'gla e Ortopedia clínica e ci
lI'UI'gla do torax. Partos e doenças

de senhoras "
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DiAriamente tIas 15 às 17 horaa.
RJilSIDll:NCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. !l51

DR. SAVAS LACER�A
Cl1!n!ca médico-cirúrgica de alhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habíütaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

OONS'I"LTóRIO - Felipe scnmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSIDlllNCIA - Conselheiro Ma
fra 77.

TELEFON:IDS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
. (Diplomado pela Faculdade Na
eíenal de-..Jll:edicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
tIO do Serviço Nacional dI;! Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
'Psiq'uátrico do Rio na Capital li'.

deral
CLlNICA MÉDICA - DOENÇAII

NERVOSAS
- Consultl5irio: Edifício Am�ll.

NETO
- Rua Felipe scnmídt, Consulta:

Das 15 ás 18. horas -

ResIdência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA Gl<1RAL - ALTA CI•
.RURGIA - MOLÉSTIAS Di! 8JI.
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

J'ormado pela F.a�llldadH de Medi-
cínna da UniveI"sidade de São

Paulo, onde j'oi assistente por vA
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl
uares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

1l,tero, ovários e trompas. Varlco·
ceie. hidrocele, varizes, e herna

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

raiso). Tel. 1.598.
Ri!SJD1l:NCIA: Rua Esteves .JU

nior. 179; Tel. M 764
-----------------------

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

Florianópolis
A.sistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA J;;M GERAL
Doenças dos órgãos intei1nos. cspedal.

.

mente do coração. '.
ELECTROCARDIOGRAPl.4

. Doenças do sangue e dos, nervo•.
Doenças de. set;lhJ>!.a� -: 1?ar�o.a... _

Consultas dli[riamente das 15 às 18
horas.

Atende chamado. a qualquc" hora,
inclusive

-

durante a. noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
R�SIDJ;;NC:'A: Avenida Trompowslri,

62. Fone 766

..

Notas cientificas

DR: NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias �

Poenças ãos intestinos, réto e

snus - Hemorroidas. Tl'atamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho.
,Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente 'às 11,30 hs,
e, à tarde. das 16 hs. em diante

Resld: Vld�l Ramos. 6fJ.
Fone 1067

.."cos·.
AIé«os

TOMaoC

fm'. ,c.tIai
"SlI.VEIBA•

Gr.nd. TÓtJIice

o IiTlElHOR DOS mE LHORE'S
ue ().!oI.S. N'!HI4

-

I
. Londres, (CEC especial para
"O Estado'�) - Cam a idade dê

.

78 anos faleceu nesta ,capital,
o dr. F. W. LaJllChestel�, um dos
pioneiro:s da indústria britâ
nica das automóveis. Foi Lan
chester quem -construiu o pri
meil'O carro ingles movido a

gasolina, em 1895, fundando 4
anos depois a Lanche:8iter Mo
tor Car Co., em -cuja direção
permaneceu até 1904. Passan
do depois, até 1914, a desem
penhar aiS fiunções de diretor
técnko e engenheiro-chefe.
Os rprime1ros modelos fabrica
dos por Lanchester ap!Tesenta
vam muitos detalhes absoLu
tamente ayançados. para a

época. Durante 20 anos Lan
c'hest'er foi também associado
da DaimI,er ,e da BSA, junto ás
quais fnnCÍonava >como con
suLtor e eonselheko 1iécnico. O
dr. Lanohes:ter era .t,ido como
Ull11a das maiores autoridades
ingl.esaJs em matér�a de aero

náuüca, sendo o autor de dois

, compen:dios sôbl'e engenharia
« a;eroná'llltÍ!ca, arrnJbOiS encarados
corno obras padrão doO seu gê
nero. As atividades matemáti
cas e cientificas desse pio
neiro abr:angiam um campo.
part.iicularmente vasto. Lan
cheslter chegou a ,escrever um

� livro ' sóbre a J:1e.laMvidade,
.

e

'!
em certa ocasião esteve pro
fundamente interetssado nas

I

pesquizas atômiJcàs, que já na

que lia época visavam a desin
tegração da célula nuclear.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Paro o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

w...... .& 'IIi1.""' ........... rw. b.i::JIII.......................... F '"'

COMPANmA "ALIANÇA DA BAlA'
,

,..dad. •• 1171 - Sé�.: I A I A
INCEImIOS B TJ&A.NSPOBTJ.:8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 .. 900.606,30
5.978A01 ;755.97

67.053.245.30
142.176.603.80

..

Sinistros pagos no!t últimolS li) anal

_
Responsabilidades ti

98.687.816,30
76.736,40! ,306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�'\7alho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

-

I
Viagens

PELO

, Expresso' Notorno ; do
-

jornal
O.EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E

7

,."..." .....,.. �'" - ___
-

_ W"
-

" ." 17 '''');r� '''' _w'{aJI'iIIf

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOINVILE:

SAlDA DE JOíNVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1
.
da madrugada.

7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

I
I I
...........................................................................................................................

.

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

Em Joinvile - 'no Hotel Príncipe I

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

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cQsemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mortns e aviamentoll
pal'a alfaiates, que recebe diretamentt'l das

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

Florian6poli., - ,FILIAIS em/Blumenau e' Lajes.
melhore. fábrica/. A Casa '"A CAPITAL- chama a atenção do.

visito antelll de efetuarem .ua. compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



opinião, nas democracias .. Pode haver abusos, não obstante.. Entre'
a divini-· (,

VbegoD à Praga
Mais um ge.to que bem dernons- ouraI "larktra o ellpírito que anima D ecn- � U

ceituoda firmo Tuffi. Amin & 11'- Praga, 2 (U. P.) - Chegou
mão 'I7em de .er tornado público. t h

_.

1O sr. Ellperidião Amln. diretor-
es a man a, aquI, o genera

gerente do Departamento Ford. Clark, chefe da ocupação ame- RITZ - Hoje, 4a feira, ás 7 Vz;
numa atitude digna de ser imi- ricana na Austria. horas'

Paris (,sFI) _ Por inicia-
de neconhecímento, os. heroí- toda. compreendendo o esfêlrço que Ultima exibição \,.

.

tiva do� prefeitos de todas as conS SOldadol1s dos generais Pat- .�u. auxilia�e. vêm di�pen.Qndo I O rab."'DO resolveu Bette Davis - John Dan -

to e Lecle c aquela .ecçao; determmou. no .lf-LL

co.munaalS francesas liberta-
.

mê. findo. lhes fo.sem abonado. Joan Lorring
das pelo General Patton, co- Dr. limar ".orrAa gratificações condizentes com o tra- comer O CORAÇÃO NÃO ENv'E-
mandante do 2°. Exécíto Ame- U ti bolho e dedicação de cada um. LHEC;E

.

Os beneficiados, por nesse inter- Jerusalem, 2 (U. P.) - O '

rícano, marcos quílométricos Segue ho ie para a Rio, de médio. tornam público o .eu agro- rabino Fihsman cessou a greve
A historia comovedora de

dUTIl modêlo uniforme vão. in- avião, o nosso conterrâneo decimento ao magn&nimo prece- da fome, tendo melhorado o
uma mulher que chegou no>

dícar o "Caminho da Líberda- dr. Y.lmar Corrêa, clínico nes- dimento do .1'. Espiridiõ.o Amin, o outono da vida sem nunca ter-
d". 'b tad que fazemo. prozero.amente.. seu estado de saude. amad d Ie , seguido pelos 11 er ores, ta Capital, presiden te do Con- __

alLU o... e quan o sua a ma
em vitórias ínterruptas, de selho Administrativo do Es- O doput d f se abriu para as glórías do"
Avranches a Metz. tado e, ainda, presidente da DOM JAIME . (I 8 O SO reu amôr, este foi corno uma tor-

�sses marcos, em forma de Legião Brasileira de Assis- CA'"MARA um aCI-dente rente impetuosa que dominou,
tochas da liberdade, ilumina- tência, na secção de Santa ,que a arrebatou, que a fez 80--

dos á noite, serão oferecidos Catarina. � O Cardeal Dom Jaime faz Rio, 2 (E.) - Informam de frer muito, mas, também lhe'

por tôdas as cidades li!bertadas. Fazendo votos de boa via- anos ho ie. Embora sei« uma Cabo Frio que, viajando de au-' deu a suprema felícídade.
Simbolizarão uma das mais gem, «O Estado» espera tê-lo" data íntima, não podemos tomovel, com destino a Cacho- Censura: - Até 14 anos.
írresístíveís ofensivas de tôdas dentro em pouco, novamente deixar de registâ-Ia em des- eira de Iatapemírim, quando No programa: - Notícias,
as 'guerras da História, e asso- aqui, no desempenho das taque, visto se referir a uma se encontrava a alguns quílô- da semana 46x18 - DFB.
cíarão, na mesma homenagem suas profícuas atividades. das mais altas personelida- metros distantes de São Pedro, Preços: - 5,00 - 3,00.

des do Clero Brasileiro, e de na estrada Amaral Peixoto, o -

.

que se orgulha muito princi- automóvel em que viajava o ROXY - Hoje, ás 7 Vz horas

palmente o Estado de Santa padre Valfredo Gurgel, repre- Alan Jones - Grace Mac Do-·

Catarina, onde nasceu êsse sentante do Rio Grande do, nald - Vivian Austin - Jack ..

príncipe da Igreia. Norte, foi de encontro- a um Overman
Dentro em

I pouco, ainda caminhão, incendiando-se es- A' CAÇA DE M-;1RIJ?OS
êste mês prov êvelmente tê- petacularmente, Em compa- Uma alegre e divertida co-

-Io-ezaos entre nós. E desde nhía do parlamentar potiguar média musical, repleta �� sJ
iá daqui o saüdamos. viajavam três amigos, os quais: tuaç.ões cômicas

_

com
j
nelas.

como aquele deputado, fica- mUSIcas... canç0t;s e roman--
,

.ram também bastante feridos. Censura: - Ate 14 anos.

O aumento do prep.o �s acidentados receberam ime- �o programa: - Fil�e [or .. -

,Y díatos socorros sendo conduzi- nal 75x10 - DFB. - Caes de"

TOME INOT do fósforo .

.

dos para a cidade de Macaé.
.

ca.ça em. aç�, - Short.

R' 2 (E) A ta.
. PrREÇOS.10, .1, _.

- secre na Senhoras e srtas. 1 20�'O MELHOAAPEAITIVO da ComlSlSao' Central de Pre- .' I,'"
ços, informa á imprensa: "Na cav�lhelros 2,40_ .�.:;i.,
.reuntão da Comissão Central Estudantes. .. . . . . . . . .. 1,80,
de Preços, realizada ôntem, RIT'Z .�

.

ROXY
.

�. i:)oMiNGÔinão foi aprovado aumento al-
D e a n n a D u r b in

gum no preço da caixa de fós
foros.
A comissão, tomando conhe

cimento do parecer do relator
designado para estudar o me

morial do Siml,icato da Indus
tria do Fósforo do Rio de Ja
neiro, 'l'esolv-eu, por unanimi
dade, que o assunto fosse exa

minado por uma sub-comis
!São" .

Florlanópollt, 3 lJe_J_U_I_h_o_d_e_'_9_4_6__ '
.

. �

Apresentada a renuncia-
do gabinete DeGasperi ·

Roma, 2 (U. P.) - O sr. De consultas no Palácio de Mon
Gasperi apresentou a renuncia tecit.ório, para a formação do
do seu gabinete ao novo pre- novo ministério. Inicialmente
siâente da República, sr. Eu- conferenciou com o sr. Giusep
rico de Nicola. O gabinete for- pe Saragat, presidente da As·
mado pelos seis Partidos, sob sembléia Constituinte. Em se

a forma de coalizão, governou guida, conversou com Vittório
a Itália desde dezembro uiti- Orlando e com o conde Siorza
mo. O sr. De Nicola, que cite- e com o contra-almirante El
gou a Roma na manhã de ho- lery Stone, comissário aliado
je, iniciou imediatamente as na Itália.

o caminho da libe'rdade

I.

t:

Fotografias em côres naturais
transmitidas pelo rádio

Londres, (B.N..s.) - Por Tio Britanico. No decorrer dos
ocasíao de um almoço ofereci-l'Últimos meses da guerra a Ca
do pela Cable and Wirelless ble and Wirelles esteve exe

aos delegados á Conferencia curando serviço gratuito para
Imperial de Imprensa há pou- o Govêrno, transmitindo "per
cos dias, Sir Edward Wilshaw, to de 2.000 fotografias mensal-
presidente daquela companhia, mente".

'

referindo-se aos mais recentes
desenvolvimentos técnicos em

radío-transmíssão revelou que
a. transmissão de rotogr .dias
em cores naturais pelo radio
estava sendo experimentada
com sucesso pela sua compa
nhia, dizendo em seguida que
4 fotografias em cores já havi
am sido transmitidas para a
Austrália por esse processo.
"No espaço de 2 anos - reve
IO'u ainda Sir Edward - a Ca
ble and Wireless enviou para
- todos os cantos do mundo
cerca de 140.000.000 de pala
vras á taxa de 1 "penny"·esti
pulada para jornais no Impé-

DEPUTADO
ROGÉRIO VIEIRA
Marca o dia de boie o ani

versário natalício do' dr. Ro
gério Vieira, estimado cida
dão, cetarinense

•

distintís

eimo e deputado fetieral à
Constituinte.
Com iúbilo e amizade, assi-

nalamos aqui a data, que é,

I
aliás, uma oportunidade de
manifestarmos ao nosso ilus
tre representante, no Parla
mento, a grande simpatia
que êle� merece.

Rio, 2 (E.) - O problema
do abastecimento de trigo mo
.Brasil tem sido OIbjeto de cons
t·antes estudoo por parte de
vários órgãos técn,ilCos, estan
do O Conselho Federal do Co
mércio Exterior, empenhado
,em examina-lo sOlb diversos as

pectos, inclusive o da planta
,ção. Para tratar do assunto

A '

vem sendo Tealizadas impor�
tantes reuniões na sede do
Conselho, sob a presidência do
�r; Anibal S'1boia Lima.

Solucin8ndo O
problema do trigo

RAPTAR�M O SEU PRIMEIRO MINISTRO!
BATAVIA. 2 (U. P.) � o primeir-o Ministro indonésio Sharir foi.

raptado por engano. E o pior é que os soldados repubbicanos que o

sequestraram pensavam que se tratasse de um espião holandês. Só
mente depois do sequestro efetuado foi que os raptores viram o en-

gaI10 e trataram imed'ietamente de Iibertaa- e garantir a pessoa do Che-
fe do Govêrrio republicano indonésio.

.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

"

em:

A DAMA DESCONHECIDA

Festividade de
Santa Cruz

Dar aos pObres é
emprestar a Deus

Pe••oa que não quer que .eu
nome .eja divulgado. valendo-.e
de um intermediário. fez chegar
à. no.sas mãoa a importância de
dU2'entos cruzeirolJ, para ler di.
tribuída a dez peliaoa. pobre•.
E' louvavel e..e seu ge.to, e. as

prece. do. pobrezinhos benefiados,
certamente conseguirão que o no.
so bom Deu. lance oua bênção _
pOI.uidor de tão nobre e magnâ
nimo co.ação.

,
.

Esteve em nossa redação, o
sr. Domingos Ramos, que veio·
a;gradece;r a noticia dada por
este jornal sôbre a realiza-
ção da festa de Santa Cruz, na
Costeira do Pirajubaé, e aos

srs. Delegado Regional de Po-
lícia e soldados Arcelino R'Í- .

beiro Santos e Aldo Flores da ..
Cunha, que tão ,bem souberam \

l<

ma�ter a ordem na referida t? '.1festa. �

Previsão do tempo. até 14 hora.
do dia 3. na Capital:
Tempo: em geral inlltável, nevo-

eiro.
Temperatura: eliltável.
Ventos: de norde.te a sueste.,
-Temperoturas extremaI! de ontexn

foram: máxima 22.0: mínima 16.2.'<

,PlllaLIIR
:11111[111
'"o � 4

..
."",.

. ,

n

COMIRR CASPA,
QUEbA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


