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RIO, 5 (A. N.) --:- Ouvidos pelo "Diário da Noite", os desembarga
dores Candido Lobo e José Antônio Nogueira Rocha Lagoa disseram
que carece de fundamento a noticia de que haviam pedido garantias
�speciais á polícia, durante a sessão do julgamento do pedido de 1'e
cllamento do PSB.

Convidam-se QS diretores das associaçÕes beneficen
tes deato capital, sem distinção de credo, reli��ão
ou convicção política -e a todas as p8S-SÔOS que se

N 8 '8 S SEM B L E I a c o N S T I TUI N T E
interessarem pélo assunto para uma reu�uao u

. realizar-se no pr6ximo, dia ro de mc io, às 16 horas
.

.

'na séde da L. B. A, à rua Trajano n". S sobrado,
. .'

.

.

gentilment,e cedida pelo seu presidente. Dr Ilmai'

,.Aprovação de pareceres.--Homenageada a Polícia Mintar.-�Te- �êo:��:. s�cf;;:: ::ss::o�:��;:d:e:e:if��:: d:u�,&s�:= ..
.

'Ienrama da Asso",·a�ão dn�" "x-"ambateutes da' '.11..H.' pois de. praticamente organized.o· atu'& em tempo
,

ti u Y U� Ij uu li oportuno le�ado à con�idero-ção dos poderes cons·

I
Na sessão de ontem, presidida telegrama, lido na hora do expe- que, termina dizendo que .0 ",P. ,8. titui,dos, 'para 08 i'ndispensoveis medidcs de incre-

p,elo deputado José Boahaid, e com d iente, recebido pela Assembléia. ·e P protesta contra aquele procedí- rnerrto e estabilidade.
'

a presença Ide 24 senhores consfí- assinaclo pela diretoria da Asso- mente 'e faz votos para 'que sejam , ,

���ntes, e após a leitura e aprova- ciação dos Ex-Comoaeemtes da F. a,pura;das as responsahilidades." ::..___�������==�======����======
,.

�:W, sem emendas, ?a ata e leitura E. S., em cujo despacho são. rela-
-

de volumoso expedíente, que cons- tados Jatos ocorridos por ocasião UM J)EDIDO A ASSEMBL:ÉIA

S b "d� d �"':...
tau Id�,te.legraJmas e oficios, a As- dos festejos comemorativos do i= Sôbre um apêlo á Assembléia J U SilO OS �
semhléia .tomou conhecimento de aniversário da Caixa Eco,nÔlmica. que fez, uma _VlUva re-Sldell't� em iíil.'iIII'i�.� mM
dois ,pareceres - um aprovando a Federal, no ,Pral1a Clube de Co- I Lages, fala, apos, o. deputado Saulo deputados &ll&ád_

Indicação do lt�er da maior ia, N�l- queiros, disse "feriam a tr3Jqição ,e i Ramos, que pede cópia d:o roque-
. .

..

'

_

nes Var,ela, ,solbcItando, .mtereeção a dignidade que d�vemos' aqueles ,l'lmento,. no que e -atendIdo.' Terezma, 3 (A. N.) - Serao De regress-o de sua viagem a S�

d,o l�oveI'no E&lélIdu:llJ� Juruo do" da que, na EUJ'O.pa, lutaram rpa.ra nos 'Por f'im ocupa a 'brI.b�J;na o de-
os segu.intes OS vencimentos dos Pp.ul.o, regressou orningo ultimo :1'

União para construção do edif'icío dar a liberdade que gozamos" ,e putado Cid Ri·bas para falar sobre "

bléí ti esta Capital via aérea o dr :\.1'-
<los Cor-reios. -e 'I'elégrafns de JO'a- que a Assembléia deveria" aguar- o ,tempo· de duração aos !pareceres deputados a. assem ela cons 1-

,

" ," ,',.: .'
çaha e, outra, do Ipedldo Ji'eIto por dar o resultado do inquérito rpara. -das comissões, tuínte. A Ajuda de custo, cem mando SImone Pereira, SeCI etar,o._,
católicos residentes em 'S�o Miguel então, se pronunciar a r-espe-ito.' ,sus,pensa a. sessão, outra é mar- mil cruzeiros; 'subsidio men- da- Jusíuça, Educação e Saúde, que
pedindo �o Executivo aux ilio ne- ,Secundando o. pensamento do cada para hoje, á mesma .hora, com sal' ires mil cruzeiros'. Cota era aguardado no aeroporto, .

por:
cessar-to a reconstrução da matr íe orador, falou, ,Lambém, o deputado a seguímte ordem do dia : - home-' -

local. Nunes Varela, líder majoi-ítário, nagens póstumas. por sessão: cem cruzeiros.
.LnSGri,to falou o '])rimeiro orador

.

do día o dep. Waldemar Rupp, que ---�,--�---_..;.---------------------------------

encaminha á, 'mesa uma }ndicacão. p'or.q'ue· '
.. , fUgi'"U O C'O"m·andante· d

..
aspara que seja construi'da unia.·'Iiefi1-'c Inúmeros seres humanos,

iLe de cimento al'maJdo sôbre Q Ri'o ., f f li
'

do Peixe, ligando esLe a, JraLuÍJa que Ja oram e zes como,

tendo sido nomeacla um.a ,comissão IDArEas legal-s par'aguai·as tu, aguardam teu auxílio pa-
para ,estuda-la e dar parecer . .Qon�

"-
I '

tra, a nomeação dessa Icomis,são 's,e... .. ra que possam vo tar a so-

manilfestaram as tha,nc:l!das udenis- Buenos Aires. 5 (D. P.) - pir,adó<res como "medida pte- cepto pela polIcia e pelos civis ciedade. Colabora na Cam-
ta e. 1Irathalhi13la., -

'" "Correspondência espeCial de yenrtiva até que a investigação colorados, que <combatia� ao panha Pró Restabelecimento
O orador ,segumte fbl o oaçula Jose'ph Mcmvoy - O cel Fre- pudesse se,r 'completada". Na lado dos legalistas. .Declarou da Saude do La'zaro.da AssembleIa - o cLep. Konder..

.

_..

'

. .'

Reis, o qual lê longo, discurso, á derIco Sn1l'tJh declarou ter aban- manha do dIa segumte, entre- que InveStlgara e �escohrira """-J......�"..,.IJ'V......�_J'J...................,...lOJ'............

falta de talquigraf'o, pedi,ndo se di- donado o posto de comandante tanto, disse ele que o ceI. Emi- que as forças navlalS foram ·�·····-I·�-:·················d····""······""·····l'i,jam os 51'S.. rerpresentantes ao das forças do governo para- lio Diez de Vivar in,formou-Ihe atacadas em primeiro lugar e i! « eIra voa ora»
�oder ,Execuüvo. a'P�1ando .no se,n� guaio e se asUado na Argenti- q-ue sem o consultar havia 01'- que haviam lufado apenas pa- Rio, 5 (A. N.) - Chegou na, basE'
tld-O 'de que a .Pr,eiÍeüura de HaJal . ,. '.' .

'
. .

.

reconstrua a ,es<Ll'ada de Armação na, a 27 de abrIl ultImo, de'vIdo denado ao TerceIro RegImento 1'a se defenderem. do Galeão, um gigantes,co, wpaJI'elho'
de ,lit'apocoToe. Essa indicação fi,cou aos esforços que e,mpree:fideu atacassem as forças navais e Adiantou, ainda, o ceI. Smith, "Do'U1glas", -que <conduz completo
,c�ru:licio.n3Jda ao parecer da comis- para solucionar a última re- de Cavalaria e à policia 'que que fez um a{;o�do com os ofi- mostruário de aviões e automóveis;

saoO ndome�dda PS6lalmeRsa. d P volta estalada em Asisunção as desarmassem. "Está ação ciais navais, dando-lhes amplas,di,spondo de moderno \proj-etor ci-
epULa; o au o almas,,' o .

.

'.
.

I'
. ,

T. B. '])rommciau-'se favornv�l á sem derramamento de saThgue, Inadequada. causou o começo g�,rantIas, se eles prometessem nemato,gr.a;fJ,Co "sono', Ibem ,como

iIlJdicação Konder ,Reis. tere.m sido 'rejei,tados pelo pre- dos combates e obrigou-me a nao lutar de novo .. "Es.ta pro- élIpar,elhos de r,ádio, &lém de: li:ntbas

HOMiENAlGEM A POLJiGIA MILITAR sidente Morinigo. intervir pess'oal:mente", disse posta foi aceita por eles, masl
telefôni,c.as em ,contado com a Iter-

,Com a Ipalavra, o d8lI)UJtado Pe- Srrúth fez esta declaração ao Smith, a'cTescentando que enca- rejeitada melo presidente da Re- rá. <O a:parelho em 'questão· é C'Q-

dro Lopes Vi'eira, l'eu lJ;ffi 'dis'cur·so responder a um questionário miniiou-,se piara o Q. G. da Base púbHca. Em vista da situação e, nhecido ,como a "feira voadora" ,e

remamoraJIlJdü fatos da nossa brio':' que lhe foi dirigido pela "As- Naval ,para ordenar a .ambas as da atitude irrecondliável de já visi,tou mais de oitocentos aero
.sa e discirplinada P,(}}j,cia Miliitar, sociated Press", tmnsmitindo pa�'tes que de.n.usessem armas. Morinigo para um acordo hon- portos. Vi.aj'a ,em '])'rQpag;anda.de
que n.a data de ontem, comemorou '"

() 1120 aIlJiversál'io de criação, í'i- a resposta telefonicamente de SU,a Qrldem foi obedecida, ex- roso, a únka de-cisão que os uma, eUl1jpresa no.Tlbe-americana.
nalizaIlldo por solidta.r a ins€rsão Resistênda, ,por intermédio 'de oficiais de marinha podiam to- ---------------

lemcata, de �m voto de louvor álque- Efraim Bogliatt'i, lider oposi- A. d.·tadura. mar era lutàT eom honra, an- ICe·l·too O "ouv.·tea .

o,l�poraçao, ,bem como a nome-a- . .

t
-

. tes d 'd N- d (I U
ção de uma ,comissão para alPr,e-

,ClOms �. paragualO, ,q�e se en-
.

e se relll erem, ao e-
'Terezi.na, 5 (A. N.) _ O depu-

sentar ao re.spectivo ,Com'&ndo, em 'Contra Igualmente eXIlado na
.

seJando sell' testemunha ou

d 5
télIdo Argenor Barbos'a, foi convi-

nome -da Ass'embléi-a, cumprimen- .A<rgentina. BogliatiU declarou I cum,pUce de uma carnifidp.a
"0 "- '1

'

a o te
'

e a azar "1
- dado e a,oeitou rpa�a exereer o cwr<>'o:

1L s .,por ·,'ao auspICIOSa- c n'

CI-I,que 'Smith se encontra agora
. mutl e.ntre ir.maos - posi.ção <>

menta d
.

d
d'e s,elCl'eLári,o ge'ral do, Estado.

Apr�;ya-da a iIlJdÍ'Ca"ão a·pós se interlllado a bordo· da canho- 'R·.o 5 (A N) _ "O :,m a-
que a oteI esde o m.omento" " I· ."R ,."

I , .. regI e s .

drmaniifes:tar�m' f�vorélIVeis, os depu- nelra argentma
.

osarIO , em lazarista é ,di(�atorial e não permi- em. q?e as�umI o com::n o

.tados Bulcao VIana, da U. D. N .. Barranqueras, perto de Resis- � l'b d d d
' ,. deCIdI, então, renunCIar, en-

Saulo Ramos, do :P. :r. B. ,e José tên'Cia.
lIe a monO'f ,I' en a e ' e ImpTensa v.ianda. meu pedido de demis-são

Mana ,Cardoso da Ve�ga, do P. R.. '
- de,clar,ou a r,e;porlagem, o Jorna-

'

.' .

1�. o sr. Pres.idente nome·ou .a. se- S;rmth ?edarou. que a 28 de lista Manoel Az,evedo, diretor d,c .P?r escrIto e em carater IITeVO-

g�ünte Icomissão 'p�r� o fim '])ro-labrIl OUVlU a not�cla de q�e .a joí'nal ",Primeiro de Janeiro" que g?,vel e aO .m�smo temp? pe
posto: - Lopes Vlelra, Braz Joa-,base naval/do porto de Sa�.oma d·t '1 d d P L' dmdo permlssao para deIxar o
qllim �lv.es" J. 1\1. Cardoso da Veiga planejava rebelar-se e convo-

se e. I a na C]C a e o ar o e que país". .

e BuLcao V}ana. I il'
,conforme adIantamos, ohegou ao

A seguir o dElputa;do J. J. Cabral, .cou os .c�man.dantes m Itares, Rio a bordo do ",City of l.isibon." _,�. ..;- ...... _

lider da U. D. N., r,eferi;IlJdo-se a um que deCIdIram prender os cons-
Acres'cent.ou ,que ,em POI'turgal 'exis-
te, uma comi,sisão de c-ensu'ra á 'Ím- O sr. Se.creta' rl·o

.

agradece:pr,ensa, chefiada 1)01' ofi:ciais dc

exérci,to, sem cujo vista- ne.nhum

origi,nal pode ser impresso. A pro-
•

Do sr. ,dr. Leoberto Leal, Secretário dá Viação, Obras ;Pú:'"
pósi.Lo. da., si,buação i,nLerna do país, JJllCas ,e AgTicultura, rece,bemos o' segu!inte telegI"ama: "Encer
di'&se que. a maioria dos por'tugue- ramos os tr�balhos da primeira reunião . leco:nômica-agTíoola...
S,8S, hoJe em dia, não tem recursos realizada, sob o ;patrocÍnio do G:ovêrno do Estado, nà qúal 'toma
e ide.seja,m em1g'l'ar. Daí o fa�o de ram p,arte destacados I'epresentantes das 'associaçõe,s :l"urais. co-··
não ter sido hem, recebido o de- operativas Jag"rÍcolas, técnicos dos se'rviç,os federaJis ,e �staduais.
cretü do ,governo português·, ,prüi- Foram ,abordados prablemas ag'udos no 'campo do crescimento
bitlido a emigracão. ,Concluiu di- e produção, objethando a intensiva colaboiração e esforço do Go-,
Ziendo ,que devido ,a di,fi.culdades de '"êruo Nacional. Em nome dos representantes àquela l'eunião",'
vida, ,exis,t,entes na sua Iterra ,na.� cumpro o dever de agl'adecer a ,�aliosa coope,ração da imprensa..
,tal, grand·e numer,o de portugueses (a) Leoberto Leal, ,Secretál'io .de Estado e Presidente da IRe.u-
quer vir 'para o Brasil. nião' Econômico-Ag'l'Ícola.

florfanópoUs Terça-feira', 6 de Maio de 1947 10.018

RIO, 5 (A. N.) _..':. No Campo de Santana realizou-se, na manhã de
untem a pascoa dos militares de terra, mar e ar' e fôrças auxiliares. A..
sulenidade foi presidida pelo presidente Dutra. Cêrca de cinco mil ho
mens representando várias armas compareceram ao oficio religioso ce

lebrado pelo Cardeal Barros Câmara. A comunhão foi distribuida pelo
Cardeal .auxiliudo por vinte sacerdotes e cadetes da Escola Naval e Ae
ronáutica. Compareceram, além do Gal. Dutra, os Ministros da Guerra•.
Marinha, Fazenda e Agricultura. Entre outras altas patentes comparece-
I am o bnigadeiro Eduardo Gomes e Gal. Góis-Monteiro.

.

>
I

o MAIS .ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Pr�.&arte e Diretor-Gerente:. SIDNEI N(\CETI - Diretor: BARREIROS FlLR6
I

Diretor de Reda�ão Ao D�O DA SILVA

Dr. Armando
oe Pereira

Simo·

numerosas [Pessoas amigas.
..,....,....·.-...·.-.........· .....-.....·...•........;.-.·.·.·h

LEMBRA-TE!

Em inspeção
MaIceió, 5 (A. N.) - ESIlIá .alqui,

'eU1 viagem de insp.eção á -guarnlÍ�
ção de Ma,ceió; sediada, ,em Ma,oeió
o brigadei.ro Angelo ,Martins que

s�guirá, depois, p-an a Ba,hia.

'o fechamento cio' PCB

D. Jaime' Câmara foi condecorado'
RIO, 5 (A. N) - Após as solenidades da Pascoa. dos Militares, rea

lizada na manhã de onten1,...no campo ·Santana, o cardeal. Dom Jaime
·Câmara dirigiu-se ao palanque presidencial, sendo então, condecorado
pelo presidente Dutra com Medalha de Guerra" oferecida pelo govêr
no da República

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V]jSITA AO GOVERNADOR DO
ESTAno

Tenmi'nado a .cer,emonia da pos
se da, novla Diretoria da União, üple
ra:ria, os o,pel1wriüs' diri,gliram-Ise a

Senhorita! Pa/laci,o,' onde foram recebidos por

Ao escolher se p f 'fi
' sr. eXicia. o dTo Alcterbal R. da ISilva,

.

.

u er ume IVen •

govêrnador do, Estado.
que se tras a marca da peJll'fumaria ,Re:SlpondeThdo à ,saudações que'
"JGhan Maria )Farina" que já' era
preferida pela, corte imperia.l d.
D. Pedro II

o ESTADO
, RedaçlilD e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e' Dir.�erellt.

SIDNEI NOOOTI
. Diretor- de Bedação:
A. DAMASCENO DA Sn.'vA

011'efe de Pa,emação:,
,FRANCISC� I...AMAJ.C8]B

Chefe de Impressão:;
JOAQI'JM CABRAL DA SILVA

Re:presenta.n.te e

A.S. !..ARA
Rua Senador Dantas, 40 _ 5t'

an�lU"
'I'el- 22'3924 - Rio 4.e Janeiro

Rua Fetipe 'de' Oti�eir� 21 .;_.

8° andar
TeI. z.mi',-,$ão P.aulo

ASSINA 'l'WAS
Na C&1Jital

Ano Cr'
SelÍteSÚl'é Cr$
fdmestre .....• drf
Mês CJ,'$
NlÍmero avulso.. Cr$

No InteriGr
ADe .. . .. . .. .. . Cr$ lDe,oo
Semestre Cr$ 68,0:

, Trimestre Cr$ 35000
Numere avuoo .. Cr'

0'1Anúncios mediante contrat.

Os originais" meSmo ule
publicadG� não' serão

d�volTid08.
A direção não se r�

sabillza, pelós conceito.
emitid,os. nos artisrOll

assi.adoll
------.--------------------�

T�r"e1fON�S M'AIS NECEiiI'l'A:DO.�
Bombeiros.' ; • • • .. • .. 1S1.
'PoIíJi�:t.' .. ',' . . . . ..... HII.
Dd.,_,,,a- .o>;,:l': Soêiàf ••••••..•••• IS7s
J{ater)ii4ade .,.; . . .11);
HOlIPital, Necêu RanlOl·...... . . . • e.n
Saata,. Cas;L'. .. • • .. . . . . • • • .. • • .. .. 10U

Ca"!'\,�e•.S�.Mó.. §\'SeoastilÔ , i J ,

Al8Iste.nc!II�,MuillClpâl' •••••••••••• 16&4

B�ltal,� Militar! '; '.'............... lb�
;14 .' :a .. C:- '.... H.'1>
Base- Aér�r . • .. . .. .. .. .. .. • .. • • • • 1"
1· 'li. I.. A. C. 15»,

Capi�l.\la dõli\.porto. 0............. 1JU
16& ..... ,R. ......... .... .. .. .. .. .. 1611;$
J'6rp.,-l'QI(diàl .;................. 1303

fe;ten�r�a 1510
O,�o 10311

:A.�'" ••••.,; ••••••••••••••• Uí5"
DiáriO da Tarde .. .. .. .. .. .. .. 1$7'

1,. B. A l'.i
lImD. PUDe!'ária Ortlé. • •

- • • • •• •• 1l1li

Laknratório·
"

. ,

RBdio�Tecnico-l!:lect::ron
Fundadl) em 1935

Montagem <le rÓdio., AmpJi-

I
. ficQ,dor�III·T.ran.mi.lIlDl'...

MatariQ>l irpportad" direta·
mente d08 U. a. A.
Proprietário

Otomilr Georges Dohm

I
Electra· T.ecnico,· Proiitali'onnJ

formado na Europa
Florian6poU.

�UQ João Pinto n. 29 •• Sob.

-----_ _ : .._---

,Vende-se um, bem sort�ido
e bem afreguezado

Rua Tir':ldentes

RETIRAfiAM SUAS GANDI
DATURAS

Tôd�s as b.ebidas, inc]UlIlve 1\&

,
fabl'lcadas em outros Estad(}S,

'retiraram su.as candidaturu.
IP,ara \'@inar nos }ares catllri·

I ilensM,
- em nata dlr certillsi

rma vitÓNI&. dI(} aperi�vo KNOT.

t :

:..t'�. __ .

A·s, 'feslivid'ade� .:d;Q:.
«Dia do Trabalho»

O-lN.,5
Conselho Regional de· Contabilidade
c

O operario oatarhnense fiel as

tradições da tema e .sUI1cto á yoz
dos falsos profetas russos, come-

I morou com dígmídade � grande
cordialidade o "Dia do 'I'rahalho"
sendo o prograsna das solenídades
execudado dentro da maior ordem
'e compreensão socíal.

lhe. foi feita em nome dos presen- i

tes, 'o .sr. governador do Estado
congraeulou-se

'

com os nos sos

operarias pelo ,trwns<curso da da
ta e prometeu que, em seu govêr
no, as aspir-ações da classe prole
taría seriam sempre atendidaa.com
carinho.

o Conselho Regional de Contabilidade em Santa Catarina. por seus»

LCJlselheiros abaixo, comunica a todos os interessados (Contadores, Guar-

da-Livros, Atuários e Técnicos em Contabilidade), que, em adífamento á,

RESOLUÇÃO n. 1, de 7 de fevereiro de 1947, passam a ser observadas aEÇ

instruções abaixo, para a inscrição, no Conselho, dos profissionais leçnl-:
mente tuioüitaâo.s ria conformidade do decreto-lei n. 9,295, de 27-5-1946:

10) - Preenchimento da ficha que será fornecida por êste Conselho.,
mediante o pagamento de Cr$ 55,00 - (Cr$ 30,00 da Carteira Profissional,
Cr$ 20,00. - de anuidade e Cr$ 5,00 de emolumentos, selos, etc.) ;

20) - Com a devolução da dita ficha à Secretaria do Conselho, deverá,
bel' entregue mais o seguinte:

-a) - Diploma ou titulo;
b) - 3 fotografias de frente e sem chapeu :I x 4;
c) - Carteira, de identidade, ou caderneta, uu certificado de reservista,",

ou ainda carteira' proftssíonal ;
d) - Na falta dêsses três últimos elementos um atestado firmado por

dois profissionais.'., com o diploma registrado 1�0 Mínístérto da Educação-
e Saúde. dizendo que conhecem o requerente;

"

3°} _õ_ Para ser recebida a Carteira, poderão os interessados fazer-se re-"

presentar por procurador, com procuração de próprio punho, devidamente-
reconhecida, ou em Tabelião, '

4°) � O Conselho chama ainda a atenção dos srs. Çontabilistas para 0"

'registro, pois, o prato CONta-se de 8 de dezembro de 1946 a 8 de junho de-
1947 ..Aqueles que nao se registrarem até essa data ficam sujeitos as' pena-
Iídades estabelecidas pelo decreto-lei n. 9,295.

.

Florianópolis, 30' de abril de 1947. •

Lindolfo A. G. Pereira - Presidente. Osmar Cunha - Vice.presiden--·
te. Túlio Pinto da Luz, Alfredo Nazareno, Rafael G. da Cruz Lima, . Aécio"
Cabral Neves" Édio Ortlga Fedrigo, Luiz Eugênio Beirão, Francisco Cãn- .. ·

dirlo de Sousa Lima - Conselh\liros.

A PASCOA DO TRABALHü
De acordo com o referido pt,o�

grama, realizou-se, no pateo do
Colégio Coração de Jesus a Pas
coa do 'Operaria, 'aw religlo.so que
constítuíu brilhante e comovente
demonstração de fé. ,

,
Um numero extraordínárfamen

te grande de ,trabalha;d:ores de am
bos os sexos, muito além do que' era
esperado e como nunca se' verifi
cou em Plorianópolis, aproxima
ram-se Ida Mesa Eucanist.íoa rea-

fi:n�aooo assim a sua f'inme dispo- •

ElS'DIVERAM PlRESENTE
SIça? de. ser;e� sempre leais á 'o sr. Itenente Arruda Camara
Igreja ,e a Páta-ia ,e prontos a de- A

.

t nrt: M'I"t d
'

fender 3JS nossas tradíções de ci-
' SS1'S, e ,e hI ar o �XiilloQo. sr. go-

vísrno e de 'crença contea todos os
venador do Estwdo,. r,epl'ese�ba!Iljdo

emissár.ios do rnater-ialiemo e do
o chefe do �xecutlvo üatar-ínense.

íntemacionalísmo,' /
'

o .'sr. dr. Ral!l.Caldas delega,d? Re

, É expressivo notar essa bela '.
gional do MI,?-ISlte:?? do 'I'rabalno

nobre a.ti,tUlcLe dos nossos trabalha-
em Sta. Catarina :e"U<v,eram pres,�nte

dores, unindo-se mais nos ideais
a Itodais as solenidades - fato esse

religiosos e politicas aos nO:5'SQ,S
que rep�esenta a ,ca'lllSlq,n a m�eI.l;tor

avós Ide mod'o mal's I t que causou. a melhor lmpr-essao no
,

' I, ,e oquen e 'd t d
.

p,reci:saIlIlIell'te no momen,to em qU� meIo 'e, OI o.s os cweral'1'os,.

eloS faLsos a1inigos do proll<8lVari3Jd'o
brasHeiro lPenswm teor conquistado
maior presti.gio no s,ei,o das mas
sas. :Mo.straram, assim, qlHe antes 'e
acir.(}Ia de tudü são e- quer.em se,T

-

.

bOThs Ibra,:;;ileiros e que serão slem-�
um

_

sobr9do
.

SIto na Praça da,
pre cüntra todos os ,extlí81l1ÜSmos.' Bandeira' n°. 67

I-

Tratar com Atltonio -GrilJo 'na
NÂ 'SEDE DA U. B. R. O. RELO TOARIA GRILLO

Te���do o caM'com que �- -����������������������������������������������������.ram Ü'bsequiwdos, (JS operárins após

D 'T OGa Sagl'ada CO'illUinhã:o, diri.gÍlram-se
.

A" I L
.

R A F I A Itodos i.ncllUisive af" ;r�pI'es8lIl'taçõ,es,
'

I '. .'.'.." �msdas diver,sas entildwdes de c,I'a'sse, á ��.,.

"-,I, 'sede da U. B. R. Op,el'ária, onde te- ASSINANTES
'

ve 1ugar a pOSi'e da 'nova Direluoria Cd'
'

.' .

'

sendo a mles'ma !sa:.'·lld"'da por t'o',das' orrespon enCla Confere
c w Reclamem imBdiata-

as d,alegações. Comerciai Diploma
.

�A' tarde, no 'campo da Liga I'ea-
mente q�1éi1quer' irre-

lizana:m-se j'ogos hu,moriSttiCQ.� de DIREÇÃO:
gularidade na entrega \'

ÍlUJtebol, s'elndo os qu.adros contado-"
METODO: de seus iornaes. '

res ong,ani'zados com ,elementos das Amélia M. Pigozzi Moderno 'e Eficiente �

diveil1ss'as soc18dad�s <:pl'ol'etarias da ..-------.-------!�
oaJpital

FESTOVAL ARTl'STTCO
A noite, na sede <da União Ope

raria, realizou-se atraernte Jesti
vai autisííco 'a cargo dos amadores
rVea:trais da mesma sociedade, leri
do sido aplaudidos todos os nume

ros ,pela 'enorme assistencia que
surpelotava o re-spectivo salão de
feslas. Esse festival deixou de rea

lizar-se no 'I'eatro Alvaro de Car
valho por motivos especiaes de
que daremo noticia em outro local.

Al)V()GAD{)'� �
VENDE-SE Dr.OSf.AWO BrJ:LCAO VIANNA

Dr. J. J. D� SOUSA CABRAL

ESCRI1lÓRIO: Rua Felipe S.ehmidt se - SalQ 5
Etlif'Ício Cliuzeiro - FIo ri&.nópOti!! _.

RUA

LH E QECOMENOA,

ALVARO DE CARVALHO. 65

oDí·N

*Henrique 8todieck
ADVOGADQ

Rua Felipe Schmilit 21, sobrado-Tele(one 1062
(Altos da (CASA PARAISQ) - Florianópohs

Dr.

Sociedade de Cultura
Musical

Assembléià Geral Ordin�ria
Ficam convidados os .Irs, s6ciollO'

da Sociedade de Cultura Musica);
para. em sessao de AssembiéÚJ,
Gerol Ordinária, que se realizará.
no dia 13 do corrente,' às 19 ho
ras, na aéde lIocjal, à rua Tenent�
Silveir<1 69 (Cruz Vermelha Bra-'
eileira). poro trotar da êleição do
nova diretoria.
Caso não haja número suficiente·

peira e!lta primeira convocação.
far-se-á nove chamado, às 19,30.
quando funcionar·á com qualquer
número >ie associados. ,

Florianópolis. 3 de maio 'dEi 1947F
ARNOLDO SUAREZ CUNEO.

Prelidente em exercício

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISVO no SUL para NOIA YORK
, i

Inforrn ações com os Agen tes

Florianópolis - .Carlos Haepcke S/A - CI - Teleíone 11;212 ( End. teJeg,
S&o Francisco do Sul - Carlos Hóepcke S/A - CI - Tel'elone 6 MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE ;- Proqromo '-para Maio:
JDj,a 11, ,domingo.--Tarde dançante, ,das 19 às ,24 hs. Dia 17, sábadc.c-Grande con-

(certo do celebre, barytono brasileiro Silvio Vieira, COjJ1 inicio ás 21 . hs. Após
certo, soirée elegante, Oportunamente será marcada a datá para reserva de

Dia' 3 I, sábado ..»Seírée elegante com Iaícíe á 21 horas ..

0__ -., _w. _ .�

DOZE DE AGOSTO

Limpesnll. Conserto'lI e reformas
Serviço .. rapidOI! e gorantidos
ASSISTBNCIA TECNICA

Mediante m6dica mensalidade enC"l'l'sga-se
(de fazer limpesam parciais no

J!l:r6prio locai. •

SEMANAL, QUINZENAL ou MENSAL.

OFICINA RADIO' '1'ECNICA'
.

MECANOGI'Uq:'lCl\
Rno Jn;;" ""i-� ·1

....

2

o cun

mesas.

1Ie<! __

I Recital de Nena U 3 fie IWlaltJ ou
I

Dr. IVlarju u. � une�
.

tird uma ee JUla
. Machado 6. E. José BrasUicio se������t:r:o ���a:;n;�:e�,c��� comunista
) Um testíval de arte que ver- ,Hevestiu-se de brilhantismo, no conjunto nacional, 'o Espe- Rio, 5 (A.,N.). _ Como _i1:1-
dadeiramente agrada ao' públí- a festinha promovida pelos a- ranto floresce e se desenvolve formamos. ha dIas,. a polícia

\ c� em geral, é o que nos ofere- lunos do Grupo Escolar," Prof. de modo entusiástico e premis- desta capital, considerando o

,sRA. Z!ljLA GEVAElRD VmIRA icerli, brevemente, a cantora e José Brasilício", de Biguaçu, soro QuanQo da recente visita Copacabana Clube, associação
)declama,dora paranaense Nena em comemoração á memoravel que fêz, a Santa Catarina o Dr. desportíva, fundada e mantida

Na data de hoje, feSlteja mais Machado. e sernprs grandiosa e imorre- Mário Rítter Nunes, digno Se- por jovens residentes naquele
um aniversário natalicío, a exma, dOUTa data do des.cobrimento cretário da Liga Esperant.ista bairro, depois de uma infilrtra-
.sra. eI. Zilá Gevaerd Vieira, espo- do Brasil. Brasileira, teve êle oportunída- ção de elementos extremistas

. sa do sr. Romeu Vieira, chefe. das Este grup.o, sob a adminis- de de verificar e afirmar o lu- estava transrormada em oélu-
oí'icinas ela nossa coruíreira "A 'tração' Ido Sr. Inspetor José Fi- gar de relêvo que nosso Estado la .da �u:ventude Comunista,
-Gazeta". gueiró de SIqueira, secundado ocupa no movimento esperan- cujas ativídades foram suspen-

Pelos seus dotes de coração, a pelo abnegado e esforçado Sr. tísta. : sas 1>:or decreto do governo, de-
.distmta aniversariante conseguiu Diretor Dair M. á, rio Lago, que Entre as festividades que as-�ter�:lllno� o fechamento do re-

largn circulo de relações, que hoje conta com o apôio forte e unã- sinalaram a passagem do ilus- feTl�o clube.
aoroveuarão o ensejo para ,efusi- níms das Sras. Profas. tem tre eperantiata por esta Capital . Nao se conformando com a

vas mantfe�lações de apreço, ás sabido desempenhar caba.lmen- ocorreu a inauguração do V atitude, da policia, os respon-
.quais nos associamos. te suas funções, demonstrando C.u�so de Esperanto para Prin- �áveis !p'e,la aludida ag�emiação

ao povo orasíleíro a SUa inte- cípíantes, mantido pelo Clube impetraram em seguida um

gridade e solidariedade ao lado Esperantista de Florianópolis. mandado de segurança ao juiz
do Govêno e das aspirações. dos Homenageando o dr. Mário de direit? �a 3a Vara da Fa
do Govêrno e das aspirações Ritter Nunes, que acabava de zeIlJd� Pública. Chama.do. a se

dos barriga-vendes. representar o Instituto Brasi- manifestar corno de direito, o

Compareüeram' as autorida- leiro de Geografia e Estatistica 10 Procurador da, IRepública,
des do lugar, diversos país de. no Congresso Argentino de dr. Alceu Bar-bebo acaba de
alunos e numerosa assistênc-ia I Esperanto, nosso órgão espe- lançar o seu parecer nos autos,Transcorre hoje, o aníversário ','

t
' . -

Irealçando com sua presenca a rantísta ofereceu-lhe e a sua con rario a concessao daque e
-natalíoío do sr. Newton Nocettí, T

� .

d d
�

espôsa f t
.

ti d mandado
comerciário e cjdadão muito ben- magru iencia .a ata. r '

uI?-� es a In ima a .

.quisto pelas 'suas belas 'qualidades Sem poder escutar a música So� � ad:ni�istração da alu- qual .partícíparam os esp�ran-
de esp i '"o e d

- , das cores porque é cega a con- na LIgIa Cidrão, presidente da tístas e os estatlstícos flonano-

N- ii t I d,<tA ali" e coraçao, ;' "L"'· l't
'

.

ao ser' o er!l o
.
Às muitas f,el�ciltaçõe sque hoje sagrada cantora e musicista iga PrO-,LI?�Ua �acional dês- ,po 1 anos. .' .

ti
receberá de. seus .rrumernsos ami- teve sua alma voltada para a te educandárto, díscorreu sob' Ao bota�fo.ra de S. S. �om-. RIO, 5 (A. N.) _ ACamara

gos, junLamos os nos,sos a,braços. música dos sentimentos e

c.üml'
os lliP�au.sos dos assistentes o pareceram mumeros amLgos, IDclesiástka solicjtou hoje à

. �la delieia os nossos ouvidos, pr�gralp:q, seguinte..: coleg�.s .pelo Esperanto ou peLt impre.nsa, a publicação da se-

·SRA. HER!MOZ1LA SALES-GARCIA' sentindo que' a Oompr.e.endemos, 1 Hino Nl1!�ion�l: I,Est�tIstI�a. Foram. apa�!hadaS, guinte nota:
.

porque a arte a todos nos "ir- 2 Saud:a�ao a Bandeira _ entao, dIVersas fotografIas'. " "ReprO'váv,el o mau costume
Comemorcr seu 'ilataUcio, hoJe, a mana. Alista Fermíano. Aproveitando o ensêjo de sua que se pretende inltroduzir na

·,,exma. sra. ,d. Hermozila S. Garcia;' O recita1 que Nena Machado r;
3 Nossa Bandeira. _ Alvina passagem por Florianópolis, e celebração do matrimônio, I de

.esposa do sr. Milton Gar,cia, ativo nos vai proporcionar 6a feira, Ferreira. , retribuindo os eSip,lêndidos ser- atirar-se ao chãO' grãos de ce-
,;gerel1lVe do Crediár�o Knot. A di-s- na Clube 12, obedeeerá ao. s'e- 4 A Ba,ndeira .:!__ José A. viços que o Dr. M. R. Nunes r,eais, Icomo eXipressão de qual-
tinta aniversariante, 'que conta guinte programa: Amorim.

r

tem prestado à causa eSlperan- quer voto de fártura por ,parte
,com gra.nde numero de 'amioz'1li{Ies:,. PRIMEIRA PARTE 5 Meu Brasil _ Eli CUlllha. tista, o Clube lo:cal elegeu-o dos convidados aos' que con-

.

será, h,?je, ,mui:to homenag€ad�a; "O·
.

Saudação Nativ� .'

_ ean�ão ,6A Pátria _ Nilqeia ROdri-j
seu .sócio �onorário. traem matrimônio. Deverão a

'EsLaldo cUl11jPrlmenta�a respeutosa- hmo _ letra e mUSICa de Nena gues.
.

. C 11'. tal costume, oipor-se formal-
mente.

IMaclhado. 7 �{1l10 d() descobrImento do OrNO aOtoDieta mente os sen:hO'res parocos com

) Sá Mariquinhas _ EOlclOre)BraSIl. d B
oportuna instrução ao's fiéis e

.sRA. OTliL,LA �LIVEIRA ROSA Ido Ceará _ creação de Nêna 8 Di,s,cursso _ pela profa. e arros se preciso avisarão ainda os
Train$ICOrre, .l1ÜlJe; o ani,versláric Machado _ Andrade Júnior. Aur�a E. Beuer. Completou onLrl1l 25 anos de presentes ante.s da cerimônia

·na�a.llclO da e:x;ma. sra. d. Otília de Canção '_ Poêm:a de Alfon- 9 3 de maio _ Ma. Salete Vi- proveitosa exisLência o Curso An- do cllisamento, q.ue o abuso não
.()llvleJlra Rosa, esposa do sr Nestor sus Guimarães _ música de ríssinTn. tonieLa de Barros, desta Capital, o, seI'á !tolerad'O em 'nossas Igre-
Rosa, propriaLário do 'Salão' Rex, Mancelo Tupinambá.

'
- 10' Terra de Sta. Cruz _ El- qual é regido pelas distintas Ildu-; jas. Ao invés de pretender-se

'T '

B t d P
,

a S'l cacloras Antoille�a e Leonor de
I d, acaca _ a uque o

arai
Z I V'a. .

Barros.
.

.

introduzir no temp o sagra o
_ de Gentil Pan.get. .

11 De,srfile dos heróis _ alu- EstabeleClmenLo Cjl,le honra o profanas inovações, aí compa-
I Ves,tidinhoI'Nq'\Co, _ canção nos do Curso NorlpJal Regional. ensino ba�'riga verde, tem presta- reçam com as devidas disposi-

-o sr. João Olegari'o de Souza, regiónal _ Joubert de Carva- 12 Dentre tantas' terras mil do o:; maIS assmalados servl(jOS a ções os que com o favor de
j,nclustrial em S. José. o

colellvIdade.
, . .,

lho. _ grupo de alullos do.l ano. EnVIamos as exmas. professoras Deus da Santa Madre Igreja
-:- o sr. Adür],f,o ,Chl(�.I'lighIm Jr. Chico Mulato _ cena serta- 13 A gulosa _ Valda Lousa Antonieta e Leonor de' Barros, as querem casar-se é quanto lhes

l€,stlmaclo 1\mcionár,io da ,ca,S'a Hoe- ne'ja em duas pal'tes _ dec1a- e Anatalício Nunes. nossas mais efusivas felicitações .. basta para marecerem, desde
iPlc!;:,e

. " '
.

mrud'a e cantruda _ J. Pacífico.. 14 As hoIandezas - IOlandá.,' A passei��C��' �fs1t� aos seus logo, a divina assi.stêneia e pro-,
.

- o Jovem A,msllO E�al'ls.to de
I Dual' do Sertão _ Canção _ Mlaura e Olga. inúmeros parentes e amig;s, a;ha- teção do céu em sua nOVa vida

,Souza, aluno da Academlla de .00- Catulo Cearense. 15 Criança aibandonada _ se nesta capital, tendo nos dado o de casadoH. Disto, aliás, é mag
merclO,

_, I IScrivimi _ canção italiana A}i.ce Borba. praze.r de sua vis�ta,. o sr, Oscar nifka expressão a próp,ria li-
, - o 'sr. Joao FerreIra da Cunha De Bi"cio 16 Dils,curso pelo Sr Ins·petor Leal,

do alto comerclO de Santos.
turgia da ig;reJ'a na celebração

,
' ,

.

" >;)'. , ..... Ao distinLo visitante desejamos :Ipessoa mUI'LO relaclOnada. elJl nossos * José Figueiró Siqueira. fel iz 'estada en Lre nós,
'

do matrimônio cristão".
melOS

o s�c:.ai�lfr.edO BarJJosa Bom.12aO�!:t;�;rr�:u��AMAg!�IB:a�i�d:��
do G. E. ,.Prof José

...

'C@TM'"*I-NtlHg-OA-NETSfE"N"O"V'A-I'f'�br_I!lI:--IIIl!IlI!!)IIBII
__5''='

- a, eXima. Vva.· CeleS{e Lopes siano Ricardo. Tenminado,s os numeros fo- 111 li U assls
Ma.fra. Viver _ Nêna Machado. ram os a'ssi8'tente,s convidados
- a sra. Maria B. Bail"r,elua. ,O Pass,eio de Sant'o Antônio a tomar pa:rte da sopa esco- (A,PACIDADE 1.500 Ks.
- a sra. Maria ,das Danes R'e-

_ Augusto
\

Gil. ' lar, que contitue o prato predi-,.zende. Flelioidade é coisa que não leto dos futuros defensores de VENDE-SE
tem _ Judas I.sgorogota. nossa grande Pátria.
A. Kremesse _ Olegário Ma- (Do Correspondente)

IRe,aliJzou-se, s.áJbrudo, dia 3, o e.'Il- riano.
']a,ce ma![lrimonia,l do ST. Jos'é Minha -Mãezinha
Bl'aunsperger, ,coI!Jceitua<cio comer- Ml1!chado. ,

,ci·ante a18,sLa Ica,pital, com a ex.ma Caboclo Bom _

sra. d. GerLrudes Momm.

,ANIVERSÁRIOS

INEW'DON NOOE'YrI

CE,L. CARLOS SPERANÇA
Procedente de Caçador, onde, re- Isild,e e é chefe político il1Iflu.euIle;

-ch egou a esta Capital o sr. Gel. Cal'-
los Spsrança.

'

Fazem a,nos :horj,e:

Raul Pe-

II INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO
.--.•..-.-_..-..-..-........-...-_.......-01"..-..........

IIllIII :IIllIII__�

VO,CÊ PR'�CISA COLABÓRAR IAuxiJiar de Escritório
na Campanha Pró Resta- Precisa-se de um rap':'\z solteiro, que saiba bem

beleci�ento da Saude do datilografia, ponuguê!J e contas e que tenha olguIT'a

Lázard�. ·experiãn.cia de ,escl:i.tório Carta do proprio punhfi>, ""om

referências. i::lade e sa'ário pretendido, endero?coda a

JO_.J'_._._....._........._"'-...._....._._........._.oI"..-....... CO iXG Postal 126. para AUXILIAR DE ES.CRITORIO.

Nêna

O ,casal foi, mui.to cumprimenLa
\ do pelo yasLo circulo ,de suas re-

laçõ,(}s. ,11

derneiras.
TERCEIRA PARTE

Cabodo s,eja Feliz _ canção
_ Nêna Machado.

CôcO' de minha 'terra _ Bia
fa-tá _ Hekel Tavares.

São Jo,ão de Samangolê _

_ Hekel Tavares.
catereté santista _ poêma de Uirapurú _ Lenda do Ama-
Martins.

, .

zonas _ Valdemar Henrique. IEDMUNDO l\1,E�EZE8 Fontes _ MusIca de

MarY1'Quem
sabe?! ... eelebre can-:Está e.m Florianópolis, o sr. Ed'-:, Buarque. cão _ poêma do Dr. B. Sàm-'

mundo Menezes: I do a]!tlo comérciu Querer bem não é pecado _ paio __ d'o MaestrO' Carlos Go�
I

De Ç(lrador e fIgura de destaque canção nordestina _ Osvaldo .. mes.

,na f�-ieldade daquela pró"pera CÍ- de Souza.
. I Santa Lu'cia _ canção italia-

<lade. Guacyra canção regIOnal na _ Le Curei.

"O EsCada" apresenla ao mesmo

se1,1s valos de fe]i.cilda,d(h,
(::"1l]j"_'.';.-'-'. '.� -. 1 cz

l- .�: pi! L-·f.--��'hI. s � f. �.' ": �A> !1 �... � teli f"

VIAJA\1TES:

'--------- .- --'--

I,
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-,

(adasfl'8'·Soeial-do <'0 'Estado»)
� aos nossos dtS.tmtoa let,tores, o oOOéquio de preencher l'

00liIJI!I0B abai.iXO e rezaete-lo á D€lB8a Redação afim de oompletar.m06
'qua,nte"antes, o nosso 00'\'0 �o Social.

Nelne ....•...•.......•.••••.••••••••.••••••••..•...••...•••••••••••

&:x:o ••.. ,......... &to Oivil D. Nasc, • � ••

Paia .. ,. � ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ..

� (a) : .

Eauprego ou Cai'go
'

.. � .

6aJri§O do Pai (mãe) ••...••••••••••••••••••••••••.•.•..•••••••••••••

Observo .......................•.•....••.•........•.•..•...•.•.•.•••• ,

I................... ,. ,. ,. ,. .. ,. ,. .. , ,. ,. ,"

Agradeceriamos, também, a fIeIIlilleza de noticias de nascimento.
casamentos e outras, de parentes 00 de pe6,8&a8�.

DI. SAVAS LACERDA
� médico-clr1irgica de Olho.
,_ Ou'Yldos. Nariz - .Garganta,

Pl'8.crição de lentei de
q-ontato

NlIlIJULTóRIO - Felipe Schml
dto 8; D3B 14 às 18 horas.

,'lMllIDllL"VClA - Conselhetro Ma·
fra, 77.

T.IlLEFONElS 1418 e 1204

Ausente
DR.ROLDÃO CONSONI

'DnItURGlA GERAL - ALTA Cl
�UBGIA - MOLÉSTIAS DJil U
, . '.' NHORAS -o PARTOS ..

�ormado pela Faculdade de Mef11
c1lma da Universidade de SAo

ftulo, onde foi assistente por "'&
"WIt 1II10S do Serviço Círürgtco (1.

Prof. AHpio Correia Neto
I?I!'urgia do estômago e via! bl
iI1IU'ea, íntestínos delgado e grOIl8O
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Mero, ovários e trompas. varícc
H1., hidrocele, varteea e herDJ

CONSULTAS:
da 2 êI! 5 horas, à· Rua Felpa
Icbm1dt, 21 (altos da- Casa PI!

raiso). Tel. 1.598. .

...waNClA: Rua Estevel J.
mor. 179; Tel. M 764

.. DR. NEWTON D'AVILA
OperaQOes - Vlas Urintn-ias -

uoencas dos intestinos, reto II
&nUl - Hemorr-oidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
rt810�_erapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hI
.. • tarde, das 16 hs. em diant'

Resld: Vidal Ramos, 66.
lron. 1067

DR. BIASE FARACO
"IIMtco-chefe do Serviço de Síf1I..

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

StFDLIS AFEcçõES DA
P.IELE' - RAIOS JlNFRA-VER
MEI1HOS E UL�RAS-VIOLETAS
CoDIJ.: R. Felipe Scl;unldt, 46 _

Das 4 às 6 horas.
Re9.: R. D. JáJJrrne CãIna.ra. 46

FONE 1648

DI. ARMANDO VAL2IUa
DE ASSIS

00\1 8erTiços de CUnica lnfanUl 1.a
AlIJIlstência Munlcipa). e de .

Caridade
m.mICA M1!:DICA DIa CRIANÇU

ADULTOS
'OOlf8ULTóRIO: Rua NlUletl ....

� '1 fildlffeio S. FrancJsoo).
CbnBultaB das 2 às 6 horll8

aJI:BlD!JNCIA: Rua �areohal (kJSo
lherme. li Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela FacuÍdade Na·
dona! de Medicina da Unlversid.80
& do Brasil). Médico por coneue
., do Serviço Nacional de Doén
IIU Mentais. 'Ex Interno da Santa
CUa de Mlseric6rdia, 'e Hospl:taJ
PIdq'llétrJ.co do Rio 'na capital w.

deral
-cLINICA II1!:DI(,� - DOEN(lU

NERVOSAA
'

- Oonsultó1rlo: Edlflcio Am6lJll
NETO

- Rua Felipe Schmldt. Con.sultul
DIlI! Ui ás 18 horas -

ttalderu::la: Rua Álvaro de cam
lho nO l8 - Florianópolia.

Bit. POLYDORO S. THIAG4",
·1I6dico do Hospital de Caridade

de FlorlaIl.6polis
Assistente da Maternidade

OLINICA MÉDICA - DISTO&

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doenças dos 'órgáos Intern06, es

pecialmente) do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas internas

1'1810TERAPIA - ELECTROCAR·

DIOGRAFlA - METABOLISMO

CllMeo e operad�
Consultório: Rua Vitor Mel1'eles, 28

'l;'elefone: 1.405
Con8u1tae das 10 às 12 <f! &19 14 às 18

ResIdência: Rua BlllVIlenau, a2
Telefone: 11623

BASAL

OOnsultas diAriamente das 15 As UNS NEVES4\-DR.
18 horas

. Moléstias de senhora
Consult6Tio - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone l.oWl
ResIdência - Rua Sete de Setembro
- (Eddffcio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Atende chamados a qualquea
bora, inclusive durante a noite.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.
Bmml!:'NCIA: A v e n i d a Trom-

powski, 62. Fone 7611
-

DR. M•. ·S. CÁVAfc.oot
OUnica excIusivamen.te de crlançu

Rua SaJlda� Marin·ho. 16
Telefone M. 732

DI. PAULO FONTES

CURSO DE MOTORISTA

I

•
•

.'
•

::: ", -, '::' j _:��. ;
-

'TAlHERES DE·· ALUMINIO
« LUNAMETAL »

RUA 'SÀNTA CLARA, 387 SÃÓ PAULO
,

»

I)

•

ENDEREÇO TElE<iRAFVO «LUNAMETAL _:_ SÃO PAULO"

Maiores Fabricantes. da América do Sul

Perca' li Gordura
Um métódo novo, usa

do pelas. Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
Póde-se obtê-lo agora

nas farmácias
Um médico da Califórnia, que h'tA)nÜe

às Estrelas d'e Cinema de Hallywuod.
descobriu um método seguro e nov.o
para reduzir o excesso de gordura autr

estética. Esta descoberta chamada

Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece a perder
pêso na primeira semana e muitos quilos
ao mrs. Basta tomar 2 pas�ilhas- 3 v�zes
por dia. ForJD_od� estimula a s�ude,
a energia e pr'oporctorra uma figura
atraente, de modo que possa pareceresen
tir-se 10 anos mais jovem. Forrnode
é um preparado garantido para remover

o excesse-de gordura. PeçaFormode.

hoje mesmo, em qualquer .farmácla. _

A

nossa garra.tia é a sua maior proteção.

�!:or1!RJ2Pi!E!!J!!!Al!g Sede
CI.tNICA MtDICA DE ADUI,TOf

É CRIANÇAS
eou.alt6rio: R. Visconde de Ou",·

Preto, :I - esq. da Praça 15 de No
n.hro l.ltoo da • Belo Horizonte-)

Tel. 1545
Conaaltu : da. 4 ia '6 hora•.
ILeaIdência: R. Felipe Schmidt, "

- I'one manual 812

do, milhar
da centena

Adaptado
e Tipo liberal

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis Série 5 numero 2.0�9 no valor de Cr$ 40,000,00
Ensina-se a dirigir automóveis Milhar de qualquer série no �alor de Cr$' 5.000,0'1

Amador e ProfIssional C�ntena no valor de Cr$ 1,200,00

Teoria, e prática .:_ conhecimento do motor.
Milhar na ordem inversa no valor de Cr$ 2.000,00

Tipo cláSSICO
Atendem·se chamados para reparos de urgência. Série 5 numero 2 059 no valor de Cr$ 20.000,00

Auto-Escola 1-47.77 Milhar de qualquer série no valor de, Cr$ 2.500,00
GARAGE UNIÁO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40. Centena no valor de Cr$ 600,00

- Milhar na erdem inversa Cr$ 1 .O(}O 00

Rádio Difusora I �narel�os n�pa �ur�ês OBSERVA(:):ÕES- o proxlmo sorteio reaIIZ'lr- se· á DII

� JJ dia 28 se Maio, (4-:a-feira), pela Loteria FederAl do

de Laguna "EMEKSON ,. BI·asil. de conformidade com o Decreto.lei n. 7.930, de

'Todo o Sul Catarinense escuta Recebemos os mais modernos 1 de Setembro de 19-'5.

.diariamente a Rádio Difusora Almeida B �5tOS & (ia. RJo de Janeiro. 30 de Abril de 1947.

de Laguna. I R F r S h 'dt 2 1. d R. Pessõa Ramalho -Fiscal Federal.
970 Klcs. (ondas médias).

ua e Ipe (mi ,
- i an ar

VISTO: Etluardo F. Lobo -Diretor·Tesoureiro
-Horários de ir,rad'iações: - Das FLORIANOPOUS

.

O. Peçanha -Diretor-Gerente.
10 às 14 e 17 às 22 horas. A primeira Agua de ColôRia feita Convidamos 08 senhores contemplados, que eliltejam

:Representante em Florianópolis: no mundo foi fabricada na cidade com os seus titulos em' dia, li virem à nossa sede, para
D. F. -DE AQtIINO(� de Colôlllia pela Fábrica de Johan, I ecebe�seus pr.êmios de acôrdo com o nosso Regu-I.Red. do Jornal «O!EST/\DO» Maria Farina. lamento.

G R A TIS! ?eça hoje ao 58U fpr
necedor um "Cartão-Royal" com

-cs Instruções para receber o fa
moso "Livro de Receitas Royal'"
Ou escreva para' Caixa Postal
3215 - Rio de .Jcneirc.

Produto da Standard Brands of Brazil, Inc.
Rio de Janeiro

ALlANÇA DO LAR
\

(LTDA_)

. . . . . . ..

�.....

Aluga-se
um apar tament o à Rua Con-

• selheiro M.afra" IS!). De-se pre
fer ência para escritório ou casal
sem filhos. Tratar no mesmo.

...... " .1.......•...•.••

..

Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patante n. tl3.-Expedida pelO Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil KX»" «Y« e «Z·

'e
'IPlano A liança

II

Resultado do Sorteio realizado no dia 30 de Abri I

de 1947. pela Loteria Federal do Brasil de acôrdo com (>

artigo 9° do Decreto-Lei n. 7930 de 3 oe S .. ternbro OI'

1945, revigorado pelo de Q. 8.953: de 26 fie Janeiro de

1946 conforme 9. circnlar n. 2 da Dlretori'i de Renda�

Internas, d� 8 ri·e Janeiro de 1946

.
Plano Especial- Premiado o n°. 2.059

2059-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.00000
059-Centena - -Premio no valor de Cr.$ 1.200.00

Inve,rsão � PTemio . no valnr dfl . Cr.$ 300,00
Plano Popular. PremiadO o n°. 2.059

2059 -Milha.r-Primelrn Prêmio no valor de Cr.$ 5000,00
059-Centeilli - Premio no valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Pr ..·mio tiO valor de Cr $ 4!OO,OO
«Plano Alian<B» -- ·Série 5 -- n°. 2.059

de Cr$ 50.0('10,00 - Tipo liberal

Cr$ 2.500,00 Il

Cr$ 600,00 »

Cr$ 200,00 »

\ Cr$ 60,00 » »

Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico

Cr$ 1.256,00 li>

Cr$ '300,OÓ »

Cr$ 100,00 )}

Cr$ :10,00 )I

ao Decreto n. 7,930

Série [) n. 2.059, no valor
Milhar de qualquer série
Centena
Inva'são da milhar
Invers·ão da centena

S,érie 5 n. 2.059, no valor
Milhar de qualquer série
Centena

de

VENDE-SE·
na vizinha cidade de São José.
um_a confortavel ca9a. e chocara
fpropria para hoteI) tendo insta
lação de ógU<l S luz situada à rua

Ptól'omeu Assis. fazendo fundoll em
otima praia de' :banho. Infol'ma
ções com .r. proprietario do Bar
pro:x;imc, na mesma rua.
.... �

-

PERDEU-SE
Entre a. ruall E.teves Junior".

Teneftte SIlveira e' Anita Garibaldi
um relogio de Platine. de Pulseira.
Gratifi.c''l-se a quem entregar

ru st9- Rsdaçã'o.
........................

RADIOS

Inversão
Inversão

5. 6, 7 e 8 valvulas para
Luz. Flilha .., Acumulador.

Peça catalogo gratis.
Preços lem concorrencia !
A V.A - importadora

São Paulo. C. Postal. 4063.

....................................................... :o :o

\

levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens
Freqüentes 'levantadas ou micçõee no

turnas, ardência, resfduos esbranquiçados.
na urina, dôr na base da espinha. dorsal,.
na ingua, nas pernas, �ervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é. um dos mais importantes.
órgãos mu:!culinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

saúde 'e o vigoT, siga�o novo tra-tamento
cient,Cico chamad.o Rogena. Mesmo 'lue
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorizando sua.

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anoa mais jovem. Peça.
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção_
U} - indicado no tra

"",ogena,tamento de prosta
...;tes. uretrites e cistites.

J

......... oe ...

-QUARTOS
Pr@ciSCl-se de um ou mais.
Ofertaill à estu Redação.

. ; -

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do centro Aca

démico XI d!e Fe'vereiro. Coo-.
tribuirás, assim, plH"a a forma
ção cultural dos catarinensea

de amanhã I

("Garnlpa!Dlba prl>-HV1'o" do
C. J... Xl de F.'ever_o.). ;

__ �,_j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quer fatos e não palavras
,1 é

-

CIOI fatls qle a IIPTEC cumpre I seI programa, ilauglrandu
'

110 maderno
ambulatório na cidade de Cresciuma.- Como transéorreu a sUJleoidade.

Dema,siwdrumenLe nos descuida- te designado ,para ,presidi,r 'a ins- pendeu na execução dessa primei- o segurado í'acaltatévo. classes trabalhadoras. Ninguém que

'�os do problema da assistência

SO-[-laI,açãO
dos serviços naquela ci- I ra e importante ,parte do seu' pro- Cumprindo notar que, em conse- divorciado de parcialidade polít.i-:

.cíal, d ad e, e pelo sr. Heracliuo Fernando grama adrnimstrativo, que, em me- quência disso, f'icaram os segura- ca, venha obsenvando a sua gestão
Embalados ,p�,lo estribilho de Medeiros, fiscal do I.A.PE'T,C. nos de um ano, conseguiu concreti- dos que forem .trahalhadores fixos admínísbrativa, ,poderá negar (J

.sermos um ,país imensrumente rico, A in.auguração teve lugar ás 16 'zar o seu 'pensametuto num Regu- distribuidos, ,pal'a efeito de pontrí- acerto e a segurança dos seus atos
uma espécie de "terra prometida", horasc a ela esteve presente gran- lamento que representa, sem favor,

. buição, por classes ode salários, de no' sentido de melhorar as condi
elltranhas· abertas ,em far,turas á de numero de autoridades e pes- uma das mais relevantes conqu is- acórdo com a tabela regulamentar. ções de, vida dos brasileiros.
menor ,nelcessicl:alde do homem, ja-I soas especialmente cQ.nvida.das, in- tas dos trabalhadores em �tl'ans- O 'que imporia ,em dizer que o É ainda Sua. Excia. quem escreve :

mais nos ocorreu 'a idéia de qur clusive a Diretor-ia incorporada do portes e cargas, mineraçãr, 'o estiva. "tr-abalhador fixo" (como tal com- "nos demais. aspéctos da 'polí,tJi
somos um 'Povo econõrnicamerne SindicaLo dbs 'I'rabalhadores em Efetivamente, meus senhores, c preendído o, que estiver vinculado ca sociaí, como previdência, assis-
,.'Pobre e fi�ilCa:menle .depaup,erado. Mineração do Carvão de Crescluma Regulamento aprovado pelo Decre- por contrato de trabalho ao em- tência e proteçã-o ao. trabalho, há

Um dia a frase fatal estarreceu e ainda, de todos os médicos, pre- to 22367, de 27 de dezembro de pregador) que iíenha sua remune- que ampliar e aperfeiçoar a obra
. .a nação: O Brasil é um grande hos- sidenlo e altos funcionários da 1916, veio de enconí.ro &OS justos ração estabelecida por dia ou por existente, com o objetivo de elevar
pi tal! Caixa de Aposentadorias e Pen- anseios dos trabalhador-es em trans.. 1101':1, recolherá as 'suas' coraribuj- o padrão de vida dos brastle íros ''.

- Não !jJ'ocle ser! protestaram os sões dos Ferroviários da Estrada portes e cargas, mineração e estiva ções numa base mensal, que C01'- pois que "a tendência presente é
corifeus da ignorância. ele Ferro Teresa Cr isl.ina, de Tu- pois que as suas bases prineipais responderá .a 25 vezes o salário estender tais seguros (sociais) á

- É recalque dos fracassados! trarão, com relação a benefícios e aseís- diário ou a duzentas vezes o salá- totalidade da população, ultlrg,pa,3-
- 'eslclarelCleu a mediocri,dade.· Lênci.a médica e hospí talar, foram rio-hora, respectivamente, inde- sande o conoe ito primitivo de uma

- É crime contra a honra ,e o I préviamente propostas, debatidas e pendente do número de dias ou de. previdêncta social circunscrita s
· bom :nome da Pátr-ia] - eshraveja- aprovadas pelos próprios represen- horas de serviço no mês. segurança de determinadas classes,
.ram os apóstolos do comodismo.

IllanL,es dias classes int.eressad.as, que" E fina lmente : ou de certos grupos profissionais"
,Mas a realidade ai está, não pa- de nodo os Estados elo Brasil, to- - a instituição _

da assistência A escolha do senhor Hilton San-
ra subscrevar o exagero da frase. filara ,parbe no Corugreso Sindícal médíca, hospitalar e faemacêunica tólS para, di7'igir os desti:nos des�e
,porém para cOllfirmar que é 'pre- promovido c],emocrática..menLe pele que será 'pr,estada .ao seguraJdo· aili- grande Instituto de PI'ev. Social é

· caríssima a saúde do .poivo, princi- Instituto, em abri'l do ano passado vo ou ,apo_sent,aJdo, bene.ficilários € a confirmação .
inconte.stáN'el das

palmente das ,class'es me_nos favo- com es'sa finaJi.da:q'e. pen§.ioni'stas, apó:s o decur,so do afir,mativas 'que ai filcaram, re.fIGxo
re·cidas da sOI1te - justamente a De,ntre as v-antlagens ,traúdas pm praso ele crul'êl1lcia. ,de elo.z.e me·ses. do firme propósito de S. Exciol. o

· classe dos que trabalha_mo êsse Di,ploma, Legal se destacam Aí está, ,pois, 'e,vide,n.ciada, a S11- Renhor Presilelent,e Eurico, Gaspar'
lBem .haja a 11ora, P01' isLo, em por sua ,elev1l1da sig'nifi,cação wc'al: perioridalde do Re,gulame,nt.o ::tlpro- Dulrá em pres-taT ao trab'aJhador.

que as alenções governallnenlai,s se - a el,eva.ção do valor ,da apo- vado pelo Iclecr, 22367, de. 17-12-![6 bmsile·iro a a,ssistência que Ele com

volvera.m a êss,e. grav'e pro'blem::- sentaldorila op,or invalidez,.tle 45 para sô:bl'f) 'o agl,o'meraorl.Oo de leis, I'Pgu- ,iusta razruo de há muito vem re-

e o enfrenLaI�am enepogi,c&menLe pa- 66% da médi,a dos sahirios de con- JoalmentOB 'E' porlarioas, pelns quais l'lamando.
·Ta uma solução radi-cal. , tribuiçãJo nos úlümos 24 meSles; se vinha regelndo o Inshtuto até Com HiJ;[!on -Santos, poi,s p'elo '3n-

Entre as providências para êss,e - a concessão ,de aposentadoria 31-12-116. grandeci.me,ll'to ,s,empre cresoento do
"fim po,s,l'as em pr,át.ica, de justiça iIldepenJcleonte de período de carên;- As insbalações .que o Institutc Instituto. de Transportes e l:UI'-

· s:alientar a ,criação dOos insltitutos de cia, ao segurado aeometido de l,e- conse,guiu l'ealiL:al' em apenas, qua- ga,s; com o General Euri'Co Gaspar
-a,po,s-enlrudori,a's e pensõ'es, cuja uti- pm, -ou láJquel,e cuja invalidez re- [1'0 meses de vigência do seu Re- Dutra vela graneleza e' .g],ória dasta

"licladediaadI'avemsendoenal'Le_s L Il I d f'l' I '] 'P'L' Brasl'll"
-

r. aureano Gomes de AI..,.,eida su ar I( e oenç.a Ipro, ISSloma Ol: gulamenlo, entre -as quais se in-. que-r]I(,a .a,. rIa, o ...

'.ci'da pelos fatos.
.

dinâmico delegado do IAPTEC,
.

de acidente, s'Elja do trabaLho' 'ou cll}8'm ,as -que, hoj,e, aiqui. inaugu- Em Inome ,do Go-vêrno do Estado,
Ao mesmo tempo que procuram

em. nosso E.tado, ,não; ramos, l'Elpl'es'eJ1JLam, ,sem dúv1da C. da .NssemblÚia Cons1�tuiIlJte e ?a
· melhor aclatar·,se ás suas· nobres Dando come�Q á sOI,enidado, fa- 'I a c:j)AJJoessão de' aposenia.doYia, firme. Jwopósito de que se aGIra opos- Leg-ião Brasileira

.

de AssisltênCla.

· Jinali,daJdes por pl'OlgI'iessi,V'as

rees-Ilou
o sr. Laureano G. ode AlmeIda I por ivelhl-ce, Jl1Ide:pend'e11-[!c doe ,exa-' suida . .a. A.dmi-nilsL1'açãio do Insüvu, fez uso da. palJa.vra, o sr. AdQ C<_tl.clas

.:trullUra.ções in�erI!Jas,_ as· be�emé- Delega:do Ido InstiLul'o, que profe� me de saúde, ao, seg'ul'aldo .que� com lo em ox;ecuLar integralmenLe, �en- F1a-mco, :então, Pl'·ef'eilto· M'tmiciipaJ
rIta.s .aUltar-qUla-S vao realIzando nu o segull1te dIscurso: sessenta ou maIs anos de Idaode. 'lira do maIS curto prazo pos.sIvel de Cres-cJuma.

obra das mais uleis e benMicas. I .Sonhor-es: tenha ,compl,elt.a'60 o período de ca- em benefício dos se,gurado.s .e seus O orador: em f,rases o,portunas e

Haja vis,to, em abono da, mossa- O Instttuto ele Aposenta.dori,a e
l'ência Ide sesslenta meses; beneficiários, ,o grandioso Ilrogra- f-eliz-es, ieoou o.s mais caloro·sos e],o-

:"afirmatwla, o que vem exec.utando Pensões .cios Empregados em Tran-
- a sub-divisão da Ipe'il>são a.os ma de Assistên.cia que lhes foi a,s- gins ao IAiPETC, pelos servü;os· qi1e

'o Instituto de AipoB'entaldoria oe po1'l'es e Carga.s, a 'que lenho a ho.n-I beneficiários .clo segurado ,falecido segmado por êsse Regulamento. aoabaNa d: illstalar: OIS quai,s, p�r
"Pensões Idos Empregados em Tr,an.s- ra de representar no EsLado de' em duas 'par.tes: Os trabalhadores na L,imeração Clerto, mUIto lhiavenam de cont1'l

.por,toes e ,cár.g1as. - lAP;ETEC - em Santa Oa,tarina, ina'ugLll;a, hoje 00-1 - uma ,cota familiar igual a 30% do ,carvão e demais contribuinles buir. �a�a o engra�decirrnento de

.todo ·0 Ipaís.
.

mo especIal homenagem ao Dia do elo val,or 'da aposentadoTla por 111-' aqui Ido .sul do E.s,Lado es,tão, pois munloCllpw e, prl,llclpalmente pela
Já ,é dOo nosso melhor conhelCi- Trabalho, em eerca. de cincolen;[!a vaJidez a Ique b�ria direito o segu- de pal1ahe:ns, ,e com e,],es nos con- assistência aos mineiros, constru-

· menta a sua ação em nossa capital Qi,dades Ibrasileiras, as inslalações' ra:d:o ou em ,cujo ,goso ·se encon- graLulamos, ,poi,s .que í:01'am aten- :bares 'anônimos do novQ edifício,

· já pela 3Jdm i ráv,e I organi,zação de que se destinam ao funcionamenrLo. trasse; di·dos ,em seus 'jus'Los e 'r-eiberados econômi,co.

· .seus serviços tnternos, já !pIela ma- cios ServIços Medicas e de Benefi-I - ruma cola inelivi·dual de .�O% a,pelos: -para os a,tellder nas horas 'l�ermina,ndo, fêz vo,Los pela .pros-

neira 'E)fi,cie_nle e ca,da ,�ez majs am-I cios, previstos no :s.eu Regulamento,
I da .m�Sl�a al�osen[1�doria, :por be� de infortúnio, aqui esoi'á o Instüu- p,e·rida.de rdo Ambul3Jtório e felici-

p1a com ,qlre atende g'ElUS corrtrl- a,provado ,pelo Decreto nr. 22.367 I IleÚCIarIO, ate o máXJmo- de sete, Lo devidamenLe apal1elhado com: drude de 'tndos.

·buiil1tes tanto- pela dis'tribuição d.e de 27 ,de dezembro de 1946. 'r - a ,el,e.vação_ ,do liIT)He máximo
- mOlderno e possante ,apar,elhe ,Foi, ,então, servida, pela dire-'

benefIcio 'p,ecu.niá'1'ios legais, -oomo Criada 'Pela l-ei nr. 380, 'de 16. de. elo auxIlIO funeral de 1ôO para 500 cie Taio X; ção 'do IAPéETC, uma· laoa de ch'am-
· e�celentes trabaLhos de assistJência janei!:.o de 1937, e 1'egulamelIltadal cl'uzeiros; - labora,llório de pesqui�s clí- p.agne aos ipresentes,.-
médi,ca através do ,seu .bem Lnsta- pelo Decreto nr. 1557, de 8 de abril I

- a conces'são de pensãio inde'- niüas; Soli!cilando a palavra, o dr. Pe-

'lado lambulrutório. cless,e meSlmo ano, a então, Caixa de p,endente de período de Icarência, ambulatório médi,co; dro V,eI'gal'a, ConsulLor Ju1'ídieo dG
O l,AoP.E'I\C, po-ré:m, mÊÍ:o, dorme Aposentadoria e Pensõ-8oS dos Tra-I íl.OS' Ibene.fieiários d,e s,egurado foale- - salá de eura-tivos e Sindiocato, dOiS .Mi,n-eiros, em üres-

· .sôbl'le os louros' colil1ildos; É uma bal'hadores em Tra1pi,ches e A'rma-I cIdo ,e,m ,co,ns.equ,encia de -acide,nte; - serviços de henefí,cios, ciuma. -e re,p1'es,enta.nte, no ato, do

força de solidari-edrude- humana em <:ens, ,passou, nestes dez anos de: -. a faculdade de o's associlados que constituem a part,e iniicial de Delegrudo Re.gioOnal do Minislbério do

mancha, e cada, vez mais efilcaz- ex i s.l'ênci-a, por uma s'éri,ê de' trans-' condu,tores de veílcul,os que ,kaba- programa de maior ,amplitude, por TlIahalho.
menLe movilmenlada em prol de forma.ções, tanto na sua ,estruturallham lPara. 'empregador contri.bui- cuja Teali:uação nesta progressista .suas palav-ras foram uma ex-

'seus aItos objetivos. admillistrativa Icomo no negime de rem sobr,e os oS'alál"ios -que realmen- l'egião clã Terrilório Na,cional Lu- plêndida disser,uação so,bre o' pro-
,

Como prova �í está a extra.ordi-- previdência, até que ,se -Lroans[o'l'mou I De Ip·elfocebem, até o máximo fix,ado do 'í:arei junLo á Administração blema de assistência ao Itrab.alha.
nári,a signifi:cação das -cerimolIlilas na grandiosa Instituição de Previ-'I?m. lei, ·que ,é ,de Cr$ 2.000,00, já Central do Instdlulo, da qual, es,tou dor, enalLecendo o eXopressilvo pa.s
realizadas v'or êsse organismo em cJência .Social que é hoje o _Instit'Ll- não esl'ando. rudsÜ'ito-s, como Ü'utro- certo, terei o neces,sáriü Hlpôio' e soo que 10 IAPET,C ·a;c'aba ·dê dar.
todo o Brasil, a 10 do -corrente lo ,de Aposel1itadorila e Pensões dos ra., a ,c,ontribuir 's,ómel1it,e sobre o favorável de-cisào. T,erminada a inauguração, todos

.quando foram inaugui',a,das naJda Empregados em Tra.nslj)o-rles -e salário base Ide -class-e; !'vI,eus senhor,e,s: os ,presentes realizaram 'uma visita

··meJlOs do que 50 a�nbulat'óri'Ü's, Cargas.. --c a deslcelltralizaçãQ elos servi- A obra ,de elevada sig:n.ifi.eaçãc ás instalaç&es, colhendo a,melhor

'Coube a oCresaiuffi\a, em 110SS0 Es- E essa transformação s,e tem ços adminilstratl:vos do Instituto, social que o Instituto de Trans- impres.são das mesmas, pela, sua

trudo; a v-entum. Ide ·ser üontempla- fJJoe.nDuado de maneira notável 80-1' com à outo,rga de competência, a06 port,es e Cargas vem -reali.zando.o iIYllPorba,ncia técnilca 'e prátiüa.
<la na Idisü'ibuição de tão bela ini- bretudo a par-L<ir 'da data em que Delegados Regionais· para dec.idi- o'a:da mais é do que a ex'ecução do Ens'egui.d,a encaJmil1'haram-se to

-ciativa. E isto deu moÜ:vo, a que assumiu a sua Presi,dên.cia a. l'igu- r�em originari,amente nos plloces- progI1ama que lhe traçou o .insigne dos ·á séde do Sindicato dos Minei-

'11ves&em 1Cl1l1ho to.do eSipecia.l, as 'ra iOoC.onfundív,el de Hilton Sa'Iltos, s-os de 'benefícios ·e aJuxilios r.egula- Pl�esilcle,ntJe Euri,co Gaspar Dutra- 1'-o.s, afirrn de- assisltir a .uma sole-
· cerimo.nias da instalação do grande Admini&tmdor de larga' visão, mentares; cujo pensame,nlo a êsse res.pei,oo ni-dade alusiva ao "Dia do, Tra-

melhoramento. cpmp.l',eendeu desde .Jogo, ,o senhor - a inscnçao prévia dos segll- Sua Excia. ainda há pouco .tradu- balblo .

.contorme oportunament'e noti- Pr,esidenLe HiLton SanLos, -que não l'ados ,e r,espectivos henelficiários, úu nos J.a,pi,dares concei;bos que As ins;balações de Cres,ciuma vie-

ciamos, seguiram p,a,ra aquela ci- sAria p'Ülssív-el co-ntinuas,se a Insti- providência, que mui-bo virá facili- emitiu na rec,ente'M8II1'sa.gem qu,e ram aumlel1ltaT .o número- de am

ilade .cIo sul Icatarinens,e, nà man.hã L.uição sem Regulamento própri,o, a tal' a"eoncessão dos .:b8'l1!81fíeios € aprese,nto'U ao Poder Legis.Ia:Lívo. bulrutórios mantidos 'Pelo IAPETC
do dia 1, afim de ai rea.li,zarem a reg'er-se por nma. legislação espa1'- abrevi,ar 00 t,empio ,entr,e a data 'do "a solução das .qules,tOes de Eçlu.=- no Es·taido :de ISanta Caltarilna, o.nde

sOole:nida,de da insta.la,ção' do Ambu- sa., .constihüda por uma sequêrroia requerimento e a ,do p,a,gamento C/ação, saúde, 'pre'Vtdêllcia. e a.ssis- conta, vrumbém, com um grand,e,
],aJtório ,do TAPETC, os s1's. Lau- de leis, r,egulamêm-tos, portarias e ilüci:a.l; tênda so.ciai,s, assim ,como' as de moderno e bem lapare,lhaJclo hospi-
reano Gomes de Almeida, di.gno De- cirpulanes, v,eI1daJdeiro eTItrave. ao - a ipstitu'ição do salário de bra,balho e pov·oamenLo dOilOllo bra- tal ma c�dade de. São Francisco do

'i-e-gado .Regio.nal ,do mesmo, o dr. eles,en.volvimellto econômico-a.elmi- contribuição, qlJo.e s,e olassi.fi.ca em': sileiro deverão constitui,r, 180m seu SuL
Zlllmar ,de Lins Neves, -chefe elo nistra,tivo do Instituto. - sa:lário bas;e - para 00 tra,ba.lha- conjunto, o ,alvo dos mais ,decididQs 'Para dirigir, inLeril1ame.nte,. OS

ServiCo !'vIéd�c·o, ,e dr. Laudelino Empenhou-se po,risso o se'11lhor dOor autonomo e o avulso; e ,en1iPenhaclos esforços do Govêr- servi'ços de Benefí-cios em -Cres!ciu-

Solon GalloUi, ,pl'Olcnrador. Pre'sidente,' anl,es de ,luelo, na ela- - ,sal'ári,o de classe - ,pana o- tra- no". ma" foi icl,esi,gnado o sr. Ado Vania
A i1ust:re comitiva. foi aguarda- boração ele um Diploma Legal que. balhaldor ct'ixq, e vara o segura É evidenLe e inv·olvidável, meus F,a'ra,co, e ,para superintender o

.,..da. ("" Cresci'uma. ,pelü 51'. dr. La.- vi'ess-e pneencher a lacuna. E tal bal,hador fix(), e sellhor-es, 10 _s!,\u patri6Viüo e hu- :;:,erviço 'Médilco, o dr. José Tar,qui-
_.,J ércio Homem de, .Melo, especialmen- foi o e'uLusiasmo e esforço que di-s- sa.lário de i,nscrição - para maniLá1'jo int.e,r.êss·e pela sorte da� (Continua· na. pag 6)

._
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.6 Q h'STADO-Ter(a .. 'elra 6 de Maio de 1941

o operário quer••- /'conduseo
nio Ba lsini, os ',quais cleseD1lpeTIlha
rão as respectivas funções até a

nomeação dos rtilula.r:es efetivos. I'J'oda a população ele ,Crescl,uma

! acompanhou com ind.erêsse o
.

-ím

poeLa,nt,e melhoramento ora mau-

gurado, sendo gerais os aplausos a

O· P 1 R 'b .L.'iA.UGURANno O CAllIPEO- tão' grande iniciativa do TAPETC
. '=u· a :Imos :tqu,eGU XATQ, O BOCAIUVA ABA- de que resultarão benefícios pareU ii U rl'�U O COLEGIAL POR 2 x 1 todos. 30) _ Fax Airplan News 29x30

frente, ao· AV.:fi)1I impate 'na peleja entre aspí- O Estado, resumindo nesta rol'rpOI'-1
.

- Atualidades.
U rantes íagcm, a nova etapa vencida pelo I 4°) - Dan Duryea - Mary 'Beth,

.
\' Com a presença de regular Inst.ituto, congratula-se com a c·o- Hughe.s _ e o grande

5 A S �
.

t·lb· da assistência, iniciaram-se, sá- lel.ividade operár-ia de Cr�srcÍ1llna e Erirc Von SLrohein - em:I 't O eSCOire.- 801, O ar h ano SI 'bado, no ,Estádio da F. C: D., do TMale10 pelo muito que ela re- A GRANDE PAIXÃO

tarde.-l X I "DO' . pre"ll·o entre 3Spt·rantes
os campeonatos amadortstas pre:3enla a Iavor da solução de um Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00.da la. Divisão e Divisão de As- cios nossos rnais :prement.E's prohlc- Censura: __ Até 1-1. anospirantes; com 0'13 prélios entre

mas nacionais, e feHci;[<a o sr. Lau-
, ..O PAULA �AMOS BAQUEOU] para consignar o 3° ponto tri- Booaiuva e Colegial. 1'08110 Gomes rj.P Al�c,r:c'1, a cujo es-FRENTE AO .AVAí color.

. I, Ás 14 horas realizo:l-rs,e o
rOl'Ço e cauacídade r!r trahalho se As 7% horas5 x 4: O eseore-Saul, O artilheiro, Surge o empate aos 21 mi- confronto entre as equipes de clpyp o Px�lo da jornada, por tã-o 10) _ O Caruava.l em Curitiba. . .. . ... da �arde .... . ... ! nuto.�; provemente de um "pe- Aspirantes, q�e. teve um. d�-' magnifica rcal'izacão no 'terreno dE n. 2 _ Nac, Imp. FilmesEm prosseguimento ao Cam-jnaltí , que Chocolate cObroul"enrOlar equílíbrado, tinalí- .

lA,nCl'a médica "O 11,,,.,'b'>11.laC]0·r 20) G P ci f'i'peonato Amadorísda , P Di- muito bem, '

, ,

' ;ando com um 'émpate de 2 x :��qi(;]'l'ri� m;rlriC�';'o ü:h;lll;,dor
-

,�l��el�;:a\ no a 1 ico

visão, defrontaram-se,. ante-II 4 x 4. Agora os' adversanos'2; "goals " conquistados por
f catar+nsnse.ontem, nO Estádio da F. C. D., empregam ingentes es orços Lauro, Paulinho, Roberval e

_I""'-�,��_�_V.�_-__ :"'"os fortes ·esquadrões do Paula pela vi<tória.· Menino.
Ramos e do Avaí. I Aos 27 minutos, Vadíco, den-I As duas equipes jogaram, as-
Em excelente forma, as duas tro da sua 'área, segurou o ba-

rSim
formadas:

equipes lutaram pela vitória r1ão, mas ergueu o pé que foi Colegial _ Brognolí, Papa'com enorme ,e�tusiasmo e �a-l atingir em chei.o. O estornago gaio e Pereira; Getúlio, Air
lentia, co�segumd.o-a. os a�ala-ide,Saul, que o J.UlZ punru, eX-lton e Tonoli;c Renat.o, Nauro,nos no� minutos finaís ?O _Jogo, pulsando o goleiro �o gramado

I' Améríco, Osní e �?,um�o.proveniente de a d m i r a v e 1 e decretando penalt.i. Bocaiuva _ Hélio, SIlva e

"scl;oot" .de Saul. 5"x 4, pr?'-I O jogo. ficou inte::rompidoIO�iveira; Enio, Goulart e H�-Aval, assinalou o placard ". por 10" minutos, em VIsta dos !larino; Roberval,' Carvalho, ...,.."....,........... ' ............,.,.,.,..,...,..........,..,.._..
Venceram os avaíanos porque protestos dosjogadorea do Pau-IRorsa, 'I'esta e Men.ino. Pronrarna dà B B Vrevelaram-se' mais oportunís- l,a �amos contra a atl�u�e do I Juiz: I Lúcio Carvalho. Atua- y I.

,

•••

las nos ataques. I árbitro. Serenados os amrnos, cão: Reaular,
p�U1a O Brai:'lo,Jogo bom ebem mo_vimenta-;o centr?-�van.te .Ca1ix�0 deixoui� O enc�ntro entre os quadros .

IH �
..do, 'porém bastante aCIdentado. sua posl.çao -e f�l _servIr 110

.a.r-I prindpais iniciou-se ás 14 ho- TERÇA-FE�R:A, 6 de maIO.
Grande 'número de expectado- co e:m substitUlçao a Vadlco, ras, com Waldemiro :!VIelo na 19,00 - SumarIO dos prQgra-
res afluiram à praça de desrpo·r- conseguindo defender a pe'lla1arbitrao'em' 'mas.
tos ,;ara presenciar o sensacio- máxima, mar batida por Faté-I Emb�ra' êsse prélio fosse 19,05 - Ingl.ê,� "p�lo Rádio.c.
'nal embate.

. . Iço.
",,' !apon.tado como um dos mais 19,15 - N<;<tI.clarlO... "O "i)lla.caI1d" fOI maugura;do Saul marca o goal d.a VI-1fracos do certame, o público 19,30 - RMlO-teatlo, � Cr�,zaoS 21 minuto.s de jogo, por in- tória - F�ltavam 10 mmutosiesportivo fi.cou satisfeittO com o de Pedras preclOsas

termédio de Saul, ao aproveitar para finalizar o Iprélio quando o 'seu desenrolar pois agradou de James, Langham.
'1ti' .

O PI tuma falha da defesa paulara- extrema Saul em VI� en o pe-Itanto na parte fisica como na 20,0 - a es ra.
mens,e. ,: lota,ço, arrema�o:u. as rede�, parte técnica.

" 20,15 - Orquestra de

T,eatro1,"Reagiram os trico,lores pro- anunciando a vItOrIa da eqUI-1 Tivemos a satisfação de ver da ��,C:curando' o empate, que surg.e pe avaiana pelo es'core de .5 x
um jogo equilibra;do, onde cada 21,00 - �OÜClarI�. doaos 26 minutos dé jo:�o ..�andl- 4, embora nos re,sta:r:t�s mm�- jogador procurou fazer o que 21,15 - Acon1Jec�;nentos ,co, em cma joga;da llndlvldual, tos o quadro a;dversano realI- lhe competia.' Momento , comenta-

burla a vigilância de P.er.rone, zaSSe furiosas investidas para Como previamos, duas novas] rio.
avança com a bola e drIblando um novo empa�e. revelações vie,ram enriquecerI21,30,

- Oda Slobodskaya, so-
Fatéco, arrema�� às ,;ed.es, de- Os. quadro,s ?O�a::al:r com aiO número de verdadelrtOs joga- pran'o, e Pauline Ju-
cretando o 1° goal do Pau-. seglJm�e ,constlt:uçao. ,

, dores, cujo futuro terao assegu- ler, clarinete.
la Ramos., ! Aval __:_ Adolfmho, Fateeo

.elrados se forem treinados 'a.fin- 22,00 - Rádio-panorama.
EstaVa igualada a contrugem. Tavinho,; Perrone, Boos e LUlz

camente. TraJta-se do meia di- 22,15 - Notid'ário-.
O jogo transcórreu equilibrado: II; Afonsinho, Niz'eta, Tião,. reita "rcolpred" Ibio é do 22,20 - Comentári?� �a Im-
até que aos 32 minutos o Aval Ari e Saul. .

.

I c;eIHTo-médio Nazareno, res- prensa Bntamca.
inicia forte. of,ensiva, r�sulta��\ Paul:a.Ramos -:-yadICo (de:lpectivamente do Bocaiuva e do, .

r

I
'

ddo daí a conquista de 3
.

goal,s ,pois Callxto), Chmes e Nenem, i ColegaL.Dois exímios contra-I V fi lento s mu ta osque deixaram decepclOnadoslJ.V1ine,la, Ivan. (�ho�olate) �Iladores da esd'éra, cujas: "per-[ Enlr'a]' contra a n:�ão em l'LWos "fan�" do Paula Ramos. I C.ho.�olate �Ivan), L,azaro,. Ca formances" for::m bnlhantes despro"iel,a elo resp�ctrvo smal.,

Afon.smho de posse da bola nom, CalIxto, FOI nerolh e, sob todos os aS/:gectos. Automovel placa n. 1-48-88.. 20) r iK'atrbyn 'Graysonde'positou-a aos pés de Tião Mandico.· .

I Venceu o Bo,caiuva pela ,Falta, de r;Llalqlle�'
h eqLltlPamp���� 'Gene Kelly _ Mary AsLor.

1 I
<::! l' t .

no quadrol obngaLl'lrlo - camm one e
J "It b'que dteu a SauI para assma ar Oi ya l'en a.ram-se.. ,apertada contagem de 2 x 1. 7-39-0F. _ ase iur I _ em:desempatE;l, aos 33 mi.nutos. Iven�edor, Saul, que fOI a gran-ium "placarld" injusto para oj11·DeS01?ediencia a ordem legal -- A FILHA DO COMANDANTEAos 37 mjnutos NI-zeta a�re- lie fIgura no.�r8rma,�o, se,c�:r- esquadrão vencido, que na fa-1cammhao placa ,n. 1-48-33.

.

-o Preç,o: Cr$ 3,GO uni'Üo.
mrutou mal m'as ,Sau] eVlto-uldado por Fateco, LUlz II, Tlao se final procurando o empate . FalLa de .,maCIlcula cammna

Censura: _ Até 14 aIli0\5,
'

l' h I'· O t t regula-'
,

placan".:..'...:5:::!l=-_:_75�. � -::=----::-:--::-
__

que a bola ell1contra;sse a m a e Nlzeta. ,s res an, €S lutou leal
.

e d�stacadamente, _

•de fundo. O .extrema esque.rda'jres.
'

exercendo leve domínio sôbre �nC·ledade l'at!lfluense de Mtdicinapas'sou a Niz.eta que chutou Do bando vencido o mel�or o seu vencerd.or ql}e encontrou llu
.

,U fi.I
muito bem .mandando a pelota foi Ivan que fez uma partIda na defesa a ta;boa de salvação. .

De ordem do sr, Presidente convido aos us. s?cios�ellta Socie-ao fundo das rede-s. .brilhante. Chocolate, ba-sta.nte Com essa afirmação não que- dade'para a reunião que será realizada na quarta-feira. �1� 7 do cor-Mais 3 minutos e o Avaí au- esforça;do, fez o ,que poude, remos diz'er qu� a vitória dos rente. às 20 hora!!, em sua séd'e social. para a elelçao da nova
menta a diferlença; Vadico se- fLgradando. MineIaa Nenem e boeaiuvelises fO,i mal co-nq:uis- diretoria.

BIASE FARACO. lo. secr�táriqgura a pelota mas Saul cobre Mandico, bons. Os restantes �ada. Sorriu-lhes o triunfo gra-
o arqueiro, entrando com a pe- regulares. Iças à ·efirciência do trio-final el 'fl-sc�l .p!:llora O Instifutolota.

.

Dirigiu a peleja <O sr. Newton da linha média que ex,erceu' l\..IlI U

Irrit�do, Vadiw. de�feriu. uml.'�o.l'1?uilhott. Parti?a basltante
,severa vigilân�i� sôbre os. ata- Comerciá riospontape no :ponteIro e,squerdo,·dlfICll Jlara ,8oe1' arbItrada. Tevelcantes do Coleglo Catarmen-

sendo, então, .rudve.rt!do pelo Ii Hlgumas fal,has., entre elas o
se. "

d
- r

. d I A identificação da prova eliminatorio o co ncurso.�árbitro, que a repetlç�o d�que-I' 4° goal avalano marca o
.

por Os que mai,s se destacaram,
6 d

.

d 19471e ato desleal res'Ultana, na su� .Saul, que. a :!l0sso ve.r fOI u� figuram em primeiro plano, poro Fiscal será realizado. X:O di� .

e maIO e

d C t d S a's 19 hora", à' rua Fe ipe Schmld t n . 37. podendo com- expulsão do gramado.
,

tanto dUVI OSQ. on u o co,? 1-
como já dissemos adma, Ibio e

Com o esc6Jre favorável a deramos regular sua atuaçao. I Nazar.eno. Lange, Aldo, Luiz, parecer todos os in teressados,
.

equipe avaiana por 4 x 1, ter- Preliminarmente jogaram aSIFrederico e Jaime,' ótimos; Florianópolis, 5 de maio �e 1947.minou <O primeiro "half-time". e.quip.e:8o de aspirante,s, que tAr- Rubinho, Bitinho Jarbas, Du-
Aos 4 minutos da segunda minou com um e�pate de 1 x duco Romeu Kalbcipis e Cal'e- OSWAL PEREIRA PAI�_O, De\egad�

fase, PerrroI1e comete toqueíl. Jogo fraco e desinter'essan-
:ca, bons. Os restantes regula.- A'llibal' FI�edeTico., Trilha I} F�IC,l1l1.,U, 11.lr.l�todentro dos limites da· 'área pe-Ite,. onde faltou.quasi tudo, espe- 're,i; Luiz J'�,O'ou' quasi todo o

'

Ib' Moacl's, U i"'lIlJ ti Li
"

',.
f

. - '" b Romeu' Odilon, I 10,rigosa, .que o juiz decreta pena cialmente tecmca, 'per elçao e 'temno lig,eiramente contundi- .

.

C Cata-o
. ..:1 d .

tê
.

t dos J'O- '" JaIme e are.ca.máxima. Enc�r.l'e'gauo e

1
co- reSlS n:Cla por par e do.

Colegial _ Bitinho, Aldo ebrar a penalIdade, Choco ate gadore,s. '. Constituições dos qt.mdros: K D
. .

• China Jarbas (Na Belo Horizo.nLe, 5 (A. N.) - 0_omatira muito bem v,encendo a pe- Golearam prara o Aval. Amo-
Bocaiuva _ Rubinho, Luiz e

a C1pJ)S, N .' (Jarbas)' a idade de 79 anos, faleceu a,qm, a
..

,

dI' h
' .,

PIRamos' . zareno e azareno,
C

'

V'
Tlcia de A.J o,fIn o.

, nm, ,e para o aua.
. .

M t r inho Severiano 1 ex-senwdor Alfredo' arneIro l-A diferença no marcaJdor e Mauro. Raul, Ary e Jorge; VHnra, De- Lange, �
o z, 'Il'ialo Catão ,desc,enden.le ,de trard-i-diminuida aos 19 minutos. Em üs· quadros: Paula Ramos - lamar, Amorim, Zacchi. II e Duduca e aUTO.

en"'e'dor' ci'ünal fam/lia mineira.., -'

E . D T·. Golearam para o- v 'u. .melO a confusao, Apolfmho' pu. Sala.zar, .Leo e I1asmo, an-l,1Lrmeu. •
.

.
-

encido'la para segurar uma bola alt�, te, Bona e Ge�sy; Arí }\fauro; Juiz: Waldemiro Melo Careca e IblO, e para o v . .

Tom!> KN'OTmas é atra;palhado por TaVI- Gonzaga, Montz e Paru. Aval
I re,güIãr� .'

.

_

Lange.
f'

.

d 540 cruzeiros 'V •nho, no que ruproveitou Lázaro - Puc.cini, Mattos e Pedro.; I Renda: Cr$ 2.106,00.
,;

A renda 01 e

TUA CONSCIÊNClA
te acusará quando te

perguntarem o que fizeste
pela recuperação da saúde
do lázaro e que tiveres que
responder: NADA.

ODEON
As 7Y2 horas

1°) - Bandeiráptes da 'I'ela n.

81 - Nac. Imp. Filmes.
2°) - ALas da Promessa

Shcrt,

IMPE'RVlli

3°) - John Carradine - Gf"or,ge
Zucco - Bela Lugosi -

em:

O l�lISTÉRIO DA MAGIA NEGRA'
4°) - Dick Purcell -' Lorna

Gray - Lionel Alwill nos

13° e 111° ep isódi os da
série:

O CAPITiíO AM�ÉRICA
Preço': Cr$ 3,00 unico.

Censura: - Até 1 II anos.

Prestarà. contas
ao povo
Cnri'Liba, 5 (A. N.) - No próxi

mo elia cJ.eL, -Q g.oIVernardor Moisés
LupiOlll falar.á em comicio na praça
General Os·ório, prestando cOJlltras
ao po,vo .dos atos leiO gQv,erno,.

RITZ - Às 5 ,e 7% hül'as
Sessões das moças

1°) - Cine Jornal InformaLiva
- DFB.

2°)_ Anna Sle,n, - I(,ent Smith
J_ Mi.rrJi. FOl'sayt'lle - em::

TRÊS HEROíNAS RUSSAS"
Pl'eços:. Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,00.

Censura.: - Até 10 al110S,

,RJÜXY - Às 7Y2 11<o,ras
1°) - ,Cinelandia Jomal - D.

F. B.

dos·
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o ESTADO- Terca-'elra 6 ·de Maio ele '9.7

- i'- . Empreza--de-""'D-ilvegacào
C t-I .E.: R E

' ,

NAVIO-MOTOR "ESTELA", •

maxims' rapidez- e gsrantia para transporte de luas mercadorias
Agentes em Florianá-poUs CARLOS HOEPCKE S. A.

FARMAC�A ESPERANÇA
do F8l"IIl8Oêu.tioo NILO LAUS
H.je e amanbi seri a sua prefedda

Brog<lls naeionats e esuangekJl8 - Homeopátiu - PePl.
marias - Ati_ps de borJMl.Cha.

Gai"ant...se a exata observância no reeeitu'rio méttieo.

CONTA CORRENTE POPUi..AR
Juros 51/, a. a. - Liarite Cr$ 3O'.OOO,ao

Movimentação com cheques

Roueo do Dlstrit8 federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.v�>t)()
RESERVAS: CR$ 15-.0tXhóOO;D8

Rua "raj-ano� 23 • F10f't&nõpoUs

E'm-presa- -�"(C1lns-trutora Universal»
-

.. c- . .....;-.--,.---
.. --A - nrahw Org�nizâçãõ Predial do Biasil

-AVISA
A todos os portadores de titules desta conceituada empresa,

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO; 7930 de 3-9-45.
Para maiores esclarecimentos, é ravor dirigir-se ae escri

tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt sfn
Floriaoópolis.

,

NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere.
sem primeiro conhecer nossos DOVOS Planos de vendas"

AUTOMOBItISTA� I
Atenção'

P01'O o seu dínamo ou

motor de arrOBCO

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94.

- FM"*I! & ,"'_'_""_iII" .......

_..l..ALIANÇA, DA BAtA; Ija i
l

COMPANHiA
'_elaela UI laTI -- !'4.: II A I /J.
nlCE1fDi.f)� Jl T'RARSPOR'F].t;!I

Cifras do ,Balanco de 1944:

c-.
Cr$

..

800900.606,30
5978Aol.75.S,97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responeabilidadee

,� :;i:eJa
Sinistros pagos' nOI! últimoe Iv anos

Responsabilidades

..

.

98.687.816.30
• ',76.736.401.306,20

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.' Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr, - Joaql.lim Barreto de Araujo
e/José Abreu,

Exíreerdtnarto movimento
em Bocaiuva

RIO, (A. N.) - Os jornais publicam destacadas reportagens re-

lativamente ás instalações científicas feitas em Bocayuva, Estado de

Minas, afim-de ohservar o eclipse total do sol no próximo dia vinte
do corrente. Ilustrando sua reportagem Bom expressivas fotografias,
n08SOS jornalistas assinalam o extraordinário movimento dado áque
.la cidade mineira pelas delegações de sábios de vários países que. ali
se' encontram. Os moradores locais ficam espantados com os gigantes
cos aparelhos assestados. para o céu como si fossem enormes canhões
aguardando a presença do inimigo. Cresce a ansiedade para o mornen

tn do eclipse, sendo dignos de nota possantes aparelhos que já estão
Justamente assestados para o ponto crucial, onde a incidência do
sol e da lua será cem por cento. ,

e complete sua nutrição
I

.

COCKTAILv.a
Rico em Vitaminas

Delicioso suco de 8 vegetais,
numa feliz combinação sele
cionada, Cocktail V-8 com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,
como sopa.

* Tomates
* Cenouras
* Espinaf-re
'*.Alfáce
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Peça ,

COCKTAIL V-8
_ puríssimo suco de 8 vegetais!
Produto da Standard B.rands of Brazil, Inc.'

Rio de Janeiro

Esguaãvias
de

jVfaãeiva

. Rua João Pinto, 44
Telefone ,1134

Florianópolis

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

livros nuvos
-0-

Um grande sucesso de livraria:
está aJlcanç.a;IlJdo "Os Mats Belo�
COrlOS Policiais", dos mais tamosoa
autores, ooletánea de íntr-íncadas,
perigosas e renhidas lutas entre Q
crime cientificamente combinado
ou organizado, e a astúcia e pres"
pícácía detetivescas, luta que nos

empolga e Conan-Doyle, Steven
empolga e d-eíooa o IlJOSS'Ü ânimo e�
S'US>p8'I1lS0. Conan-Doyle, Steven...

son, Apollínaíre, Ohesterton, Phil...
r�s -Op1Ji8'Thhl6tm, J. S. Fletcher, Ed...

gar Waíllace, Agatlha Ohr istle,
Melville, Collomb, Colette, James •

Hilton, -Sax Rorner, etc., os maio
res metres do romalllOO poliJcia�
escreveram as obras-primas contí
das em "Os Mais Belos Contos P�
liciais", fiel e completamente tra
duzidos para -3: nossa 1ÍIlJgUIa', o e pu ...

blicados em elegante volume pela
, casa Editora Vecchí, do Rio de Ja
neiro.

***

"Vidoco ", ,o mais extcaordíná
rio dos aventureiros, ,IlJOrS d�SCII'ev,�
neste livro, escrito pela sua pró
préa mão, rRS suas :pasmos"cliS faça...

, nhas, dignas .do ú1nico forçado que,
registra a História, tenha deixado
de arrastar os gr-ilhões do presí
dia para ser nada menos do que
'Chefe de Polícia de Paris, durante
dezoito anos. "Vídocq", livro sur

preendente, dramático, burlesco,
inegualável no seu gênero, deu re

centemente motivo para um belo'
filme que. está 'sendo atualmente
exibido com grande êxito no Bra
sil. "Vidocq", sua vida romanesca

esorita por êle mesmo, foi traduzi
do fiel e completamente por Alfre
do Ferreira.

***

Por motivo do cínqüentenárló
da morte do genial romancista AI
phonse Daudet, a França, que foE
o seu oerço, dispõe-se a pI'l8ls'tar-Ibe
solenes comemorações. Não há:
muito, em fidelíssima tradução de
Edison Carneiro, e Editôra Vecchí
publicou "JACK", comovente ro

mance das torturas do desamor;
esplêndida obra-prima do autor de
"Cartas do meu Moinho":'e de
Tartarin de Tarascon",

***

"As Sete Mulheres do Barba!
Azul" - Esse livro, ironia e

'graça encantadora, cheio do sutil
espírito françês, um dos que comi
mais gôsto e carinho escreveu
Anatole France, faz já parte da bb
bliografia brasileira, pulcra e fiel
mente traduzido 'Por Frederico dos
Reys Coutinho, e ,publicado pelai
Editôra Vecchí, do Rio de Janeiro,
na sua triunfal coleção "As Obras
Eternas".

CAIXA POSTAl. 36
Sl-UMENAIJ> .. SÁNTA CATARINA>
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Geíenía, 5 (AN)-A Assembléia, Constituinte recebeu um telegrama do cidadão José
Silva, no qttal declara que; diante da atitude de opressão do govêrno, visando alas
tar o eleitorado pessedista do pleito municipal; urge um pedido de Interveaçãe fe--

deral para Iodos os municípios, afim de se garantir eleições livres e honestas.
I t t" I

'

d' . I -u goveroad-or do Estado em AjugelloH:,Impor an e cone ave ,as Classes, 'Em visita a Angelina seguiu sá-jgovernador do Estado foi sauda-
'ado para. aquela localidade, o

IdO
pelo Rev. Vigário da Paróquia",

d .

xmo. sr. di, Aderbal R. da f)il"a, cujo discurso foi muito aplaudida."

conserva oras �overnador do Estado, que se �ez Usaram ainda da palavra urr�a se-

.companhar do seu of'icial de (.a- ríhora e mnome da população de'
O sr, Severo Simões, dinamico I Em face da situação e das dif'ícul- zadn amigo se poderia contar corr \,in�Lc, Si', Ce lso :�lllles () flu «-u Garciu, (' uuiu menina em nome'

presidente da Associação Oomercía.l dades crescentes por que vai atra- sua presença no Rio quarta-feira assistente mi litar tl.e. Arruda Câ- (los colegiais
." mara, e ma is elos Sl'S. Cap. Pran- A segu ir houve missa assistida':

de Florianópolis, e que hoje, pelo: vossando o coméroio do país, con- sete de maio, para um debate con- cisco Pais Leme deputados Alpe- por numerosos fieis
avião da .Cruceiro do S)11, seg'uiTá, sidero de máxima neoessidade uma" junto, encarecendo a vamtagem de 110 Carnpos, Cid j_,oul'es Ribas, Otty Terminado o �anL(\ 'Sacr'ificio, ..

p.ara o Rio de Jan,eir?, recebeu .do reunião .nesta ca,pit.rul, de_ todos

ofl
seu

eOffiParec.
írnento pe,ss�al, alérr M��hado,)Biase, Faraco, e J�aq�i,� realiz?u-se un�a romaria á .Gruta

sr. João Daudt Ol iveira o segum- presidentes das Associações Co- do prazer ,pessoal de reve-lo. EIT An uda 11 n to, e do dr. Madeii a N. Sra. de LOUl.rles1 constl,tUl ndo e
,

. . _ " . . . . Neves. comovedora prof'issâo ele fe do 110S-'
4Ie telegrama : merorais, Federaçoes e .SI�ndllCa;t0f \ caso de &bsolut.a l�POS.slblüdade �E A ilustre comitiva foi recebida so povo. z

I dos EstaDOS, afim de definir, com: sua vinda, estimaria a designação em S. Pedi o, pelo sr. Prefeito Mu- Ao meio dia ao exmo. sr. dr..
"158 - Rio DF. 9400/1 - 91 - unidade de 'pontos de vista, nossa' de um del,e,ga,do credenciado. Cor- rucipal de S. José, Pedro Mayvor- Aderbal R. da Silva e- sua comiti-

30 16 hs. 10 - Presidente Asso- classe nesta emergência .. Consulto diais cumprimentos. (A.) .loãc ne, e �l's. uarlos Regis, drs. Adal- va .Jo,i of'ere-Ido lauto almoço no'

. . . . . . berto I'clcnl.ino, diretor do Lepro- Colégio das Rendas. Irmãs,
ciação Comercial lF.lortanÓ!polIs -j assim, ao €mi,nenLe colega e pre- Daudt �ltvet1'a - P_res�d_enrúe da r,á�io ,e Homero Miranda, dos S1's'l ,A ,L;:l'de foi. feita uma visita ao

Federaçâo das Associações Comer- Ioão AraUJO, Inspetor escolar e Ríbeirão Garcia, no local onde Se"

ciais do Brasi,l e .da Oonfederaçãc loqo Pacheco Machado .Ir.. lencoTll.l'a
a

r:epl'e.
sa.

,
.

"

'Nacional do Comércio."
A chegada em Angelllla o Sl�. Na volta foram os llllfitl'fl:; ILI-"

nerantes obsequiados pelo Vigario-.8. s., que ,Ião bem tem sabido A
I

margem das 5 euõ,u 'de S. Pedro, .p Virobeck. -

.:
dirigir os deaí.inos da associação, 'I Nesse ensejo, o povo de Ang'elt-
de classe cuja presidencia ocurpa da Assembléia [na t.eve ensejo �le oonf irrnar �ua

" confiança na açao administrativa,
sabet-á, estamos .certos, uma vez Acerulel'om-{se, novamente, do preclaro governador do Estado,
mais elevar e dign íf'icar a Associa-I os apagados sirios da Carrw- que de maneira Lão democrúLica .

. ção 'Comencial de·Flori<anópolis, no m, ... ar ... dente. Desta vez, procura auscultar as .aspiraéõeg;
impora,�n1e conDla'v,e. de wnu só velada fechou-se, do povo. -

.......-------;.-- ._......_.........__.-_-_J".."'J>�

definilivamenle, o ciclo dos pa-

- ---_._-- , ...._---�---------

Florlan6Dotil. li de Maio de 1847

- Agricola
Estão 'encerrados os trabalhos ,da mo,s,tra, em .filmes educatirvos ,de cemhooi.m(mLo, por parLe do pIe

I Reunião [fficonômilCo Agri-cola de gr,and-e ,alcance e valia, dos traba-I nário, da bese ,em d'is,oussão. A
Santw ICatariJUa. Assi'stida dil't�ta- 1hos afetos e desenvolvidos pelo I a,prooi-açã,o 'que pod'elffios faz,cr, os

Íl1eüte pela IS,oore1oarià de Viação, Depa�tam�nto de �grycu![,ura. da-, que pela ip.�imei.t'a vez. 'flJssisümos a

Obras ,Publicas e Agri,cultura, na quela naçao. A p.rüJ'eçao de fIlmes

I
uma Reul1.lao deSlVe genero, é a de

p.essoa do seu ilusÍlre titular, o dr. desva InaJtu�eza, ,por sobre l'epre- que tudo ,correu nürma,lmente, sem

Leaberto Leal, agregou a mesma, s'euLar uma ,contribuição prá,ti1ca trolPeo()s, sem tralpalha,das, . s:em

I!.'odos qua.ntos ·em Santa -GatalrÍJna se de valor �media.to, demonstra os con['usão.
'

.,'
relacionam ,com os probl'emas a,gTO- prognes.li·os que já se a,tingi-ram no I A '8'Xiperi,enci,a col1üda nes,t,e ,con
econômicos do Estado, tanto repre- comba,te ,ás diversas doenças que clav'e, cO'l1úrilbuirá ·enor:memen:te
senta11'ues de órgãos oficiais do Go- a,taoam e infectam, tanto o solo cà- para outros ,que, sem duvida, se

verno, como particulares e d,elega- mo 31S plantflJS e animai,s que d,ele conrv.ocarão, desde que oportunid.a
dos de associ'ações de cla,sse, com o ou !Sobre <81e vivem. A gra!tidão da de <8 necess,ida;de naja.
filo eX!clusivo 4·e traduzir a l'eali- Comi,ssão Executfva, ao ilustr.e di- A Prilmeira Reunião Econômico
dll:d,e catarinel1ise. 'e a,pontar

.

ao 1'0001' do Insütuto Brasil Esta.dos Agrilco!a 'de Sa'nta Ca,tal'ina foi um
Pod'er '�ubUco os rumos lffiai,S1 alCOll- Unido:s, a,q1.li ·se .p<lttenLeia, num suoess'O marcante e signi.ficou a's

.

selhaveis na dirim1cão e solução "muito obriga,do 'corclj'al e flJmigo. va'staJ� Ipos'sibiliid:ades. de SLl1lltes·e ·e

das ,questões ligwdws 'a.o .,des,envolvi-·· de tra,balho de iodos ,qualJ1tos np'
mento ,da economi.a. DOOUMENTACÁO FOTüGRÁFICA tomaram par,te ,e lhe 'endrereçarllim

PaIlece-.nos, ,que a R,eunião che- ,Era �ntenção dos o:rganizardores suge,sLões e contribui,ções.
gou, d,e f.a.to a conclusões verda- da Reuni.ão Econômico AlgTi,cola, O Governo, do Es-L&do, o povo d,e
dekals, ,construindo nos quatro obter o máximo possi:v.el de docu- Sa,nta Ca\tau'i,na ·e os Iconv,encionaj,s,
di'as, U1;n apanhado de recomenda- mentolS dos ,lrab&lhos para, na me- in/dividual e 'CQ:let�vament'e, estão
ções ,que, se aceftas, contribuiráJo dida do poss:irvel, entregar ao gran- de parabens e mereoem a gratidão
ao desaJogo e pa.ra a minoração de pnbli>co, os aspectos ma is i,nte- da terra e sua gente.
dos a,llguSlbiosos dil'emas em que ressantes e impo.rtanete� do Ice,rit.a- Em outras edições -traremos
11'0.s debatemos. Não,. q.ue dilema;s me. Convidado, o Departamento d,e maior,es de:talhes e outras imrror
haja 'só em ,Santa Crutari.na. Não 'EstatiSluica a pr,esta,r a sua . .cola- mações ruc8I'1Ca dos tra.ba,lhos do ul
que soluções caiham só a Sant.a boração, IlIã,o ponde, .no .entanto, timo ,dia.
Ca:tarina. lPo.r ,que, 'os ,bem àS· focar atender; ao apelo [por,quanto lhe
li.zwdos na Reunião, não o,bs'Lante s'e fal,t'ava, na ocas.i·ão, llim el,emento

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

dirigirem ao nosso Estado, perLen- básLc.o na lobtenção de fot'Ografjas
I

oem ao Bras.il ,e ao mundo. ELo- .de :magnésio, raras Ino meTcailo. Por QUANDOI TEUS FILHOS
gi·oso. ,é, no entanto, o criMrilo do de magnésio raras no me'l'Oa;cJio. por· te perguntarem o que é
Gorv,erno em alPalrpar as -convicções este mobvo nenhum documento )' d Ihdos governa:?os, peI'lmi'tindo-lhes. a ·f,otogrMi.co ,fitcará da ,Reunião Eco-

um azaro, ize- es que é
Vil' d� ;publ!l(�o! pleItear melhort:�s nônüco Aigrjlcola" a ,primeira ,que um enfêrmo que 'pod�rá .re-
e .desfa�er posswel� la,psos da admI- se 'efetiva em terrill-óri-o de ,santa

cuperar a' saude com o teum9tra;çao. Nmguem pode, por-I Catarina.taJ.lItO, :oontestar, ,001 boa mente,a' auxilio.-
i}1te,nçã:o do Poder -consti.Luido do OS TRABAiLHOS

.

"Esta;do. Os d8lbaltes do pI
-'

'b' ,.,.-----,,---------.-.------

O ,Gov,e'T<I1o r·ec8lberá as recomen-' . � '. ." ·el1larIO 'Iveram---- "�ar_ - .... -- ------

dações. Ele as soLi;ciltou. E, as acei- �m�lO, no dIa 3 ?,e n�alO p8l1a ma-
,

tará eomo 'LlIma co.ntri1buição leal n�a. A ,tal'lde .'e a nOIte do mesmo E DEMAIS'e si�cera da rgent,e de Santa ,cM-a- dIa, .lPrOs�egUlram amma;dos" �endo
rina, DO ,tocante ao des:envolvi-

a ?I,scussao .se [prolongado ate_ ele- -

mento dos prograJma,s 'lr.aç,ados e, P?IS das ,duas, horas da .:manal� do
.

'

tendo 'sem[)l'·e, e1m vista Iét saroisrfa-I
dIa 4, demonstIlando assIm o mte- A Imprensa, escola viva do po-

çã'o 'dos :alt�s interes'ses ç.omum:s ,e .resse I�a_ Casa 'em ,a'.I�,�eel1ider �s �o, p.recj�a de educação: culto e

a pTesel'YaJçao destes. mesmos inte- proposlço:es e só ,a;prova las de/pOIS respeIto a sua nobre finalidade.
['ess,es. Se o Estado tem ,a fi.nali�·; 'que ef,et�v�memte .s,e . ,c?mprovas'se Motiva-nos esta repáro o ata-
dade IPrecipua de realizar o bem

o seu merJt� e eUQIl.ublhdalde. que, pelo "Diário da Tarde", em

publico, lPuiÍ,to t ace�tllido-, consul.te
. Ho��a, iPO�'S, �as senhores .co�- S�la edição de o.ntem, a? vice-pre

el-e, aos benef1ciári:o.s das medidas gressl,staSl �·e .nao se detxalI'a;m !e- sIdente do BraSIl, SubstItutO even-'

a ,seT,em executadas. v.ar !por eomo.d�d?Jdes, nem po'r �en- tual na suprema direção da nossa
.

Eslba,s considerruções não viisam
tlmentos peS'&Oal'S, ma'�, ·que 'úlve- cara Pátria. São inimigos de Ne

jUS,tilÍÍ'Car a convocação. ,e·.a ,ef€ti- ra� a frrunqueza ba's'tanlt,e par� dl,s- rêu Ramos os próprios inimigos de
vação da Reunião Elconôqti:co Agri- cutJ,� s,ere�rum:ent� e .CQ,J?:v,emem'�8I- Svnta. Catar!na. .

'

cola. ]jlas 'querem, tão. süment.e,
mente a,s md��ruçoes_ �aIs arroJa-

.

EleIto vI�e-preslden�e do Bra

patente,ar o' mérilto Ida ,col1Nocação das. ou de efe!!to ,drastJ.C� ou dr.a- 51!. êle o fOI, sem suborno, pelo
dizer do entus.i:aslffio de que no� COlllano. Nest.e iponty; mUlto COT�'Ü- v.otc? expressivo e conciente de bra

possuimos, nós· do, IPOvo, 'que fomos boro� � Mesa, 'CUjas pOlll�,erraço,es sll81ros que ma!ldara�, como, seus
a [plenário, ip,or cOlIlivi'te do Gorv8'I'- se s�rvIrum �el11lPr,e de delIcadezas rep�e.sent.antes, a Naçao o dIreIto
]]0, expor as nossas reivi�i'cações qua,sr]'1 e�eSlsl'Vas, mas, ,que mU�IVo a:uxlhar do preclaro chefe do Bra-
e os no.ssos p,ontas de vI'seta pes- c?nt Ibmram ipara a ondem e a I a,· SI!.

. •

soails, tradutores, sem duvida, do plldez dos trabal,�,os. .

,
. J!: .tempo de, se porem termo a

pensamel1Jto e dos desejos da oole- '9;tmpre ta:nbem s.alt�nLar a J!la- (Jl0JeIras de taIS qUllates, Slue tan

iLi,vi,drude catarinense. ,N.este intui-
nellI a COilDO as ComlssoBs TéCnIcas to ma_ncham a honra nac.lOna!.

to é que nos :congratulamos 'Oom o
souberam s'e portar, apreseEl,La.mlo Nereu Ramos honra mUlto o seu

p�vo e ,com o Governo do Estailo,
09 lProbIemas �. as sUg'e�Loes. d'e berço p.átri? e o �rasil, de que é

na'ipeSSOla do i,lustre chefe Ido Exe-
mo de, ru penmILllrem um ImedIato dos maIS dIletos fIlhos,

cutivo, Idr. Aiderlbal Ramos da Si1-
va e com o ,tilt!Ular da SecreLaria
da Viação, Obrrus .Pub]i,oas e Agri
cultura, dr. Leobel'to Leal, a ,cujo
�centi,vo e assistê.ncia mui,to derve
o ibriil-hanti-smo e a obj,etivaoão ,do
cooolav,e.

Reunião

CLNEMA EDUCATIVO
p·or 'especial de:f,er�ncia do In:!

ti,tuto Bra;sil Estados Unidos, tev'e
a. Reunião, o'P-OI'Ibunidrude de aipre
ciar diversos pormenores da vida
illor.le-ameri:cana e dos trabalhos do
Governo da .grande :Republica no

!Setor rugrko!.\t e p,ecuário, pela

neg i1"icos.

- Q'Ue ldstól'ia é es(>a <de u.rn

novo lJw'ticlo polit'ico? - per

g'Untava o \.deputado e lider
Varela ao seu colega Biase

Poraco,.
- V. exC'ia. não le'u?
- Li, mas não entendi ...
- Por'que?
- Pela simples 1'azão de

q'Ue se afirma que é um par'
tido. .. apolilico. Como pode
"ave?' wn part'ido' [lpolüico?

- Não sei. 'Sei que êsse será

ttm pal'lido sem pol.itica.
O (Jeptl.tado V,arela ficott

pensrrndo, rn01'dendo
do lap'is.

a ponta

- E' par'a admirar que se

não haja pl'otestado cOntl'a as

demissões dos srs. P1'efeitos
dizia um deputado.

- Boa 'idéia, colega.
- Então, vot/. laze-lo.
- Não faça. Todos êles são

.pessed-istas ...
Realmente.

.

Que bela

o'fJortttnidade pel'dida. O azar

é nosso.

O deptttado Armando Calil
tem sempre pronta uma piada
pam adoçar a amargo daquela
pl'olongada hora das sessões.

Ontem, u.m sett ilu.stre par,

qt/.e eslava embebido na leittt
r'a do "Boletim Comel'cial," á

hOl'a da leitul'a da ata, dizia
lhe:

Veja só, meu caro. Está

aqtlÍ, que uma fletilha rltsSa

de .pesca da baleia, matou 'cer

ca de trezentos desses formi
dáveis catáceos colhendo mi
lha1'es de litros.. de- azeite e

outros'produtos.
- Isto é assim. mesmo, res

ponde o dep'Utado sulino, fin
gindo prestar' atenção á leitu-
1'a do volumoso ... ·1·esumo dos
tl'abalhos - '·e acrescentou:
- "Enquanto por lá se dá caça
ás baleias, por .aqui se deixam
á vontade os "tubarões ... "

Zé do Oemgresso

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gesto,

quando soub�rem que cola-,
borast� pró Restabelecimen
to da Saude do Lázaro.

. ,

Atllnde lamentávef
1\. Pl'Opós.ilto de nossa no,La sobrf3!

um iIlJcid·en�e com ,o arredatál'ilP
do Teatro. AlvaTo de Carvalho, n&

dita 1 o ,d� Mai-o,' eSi��we ,em nossa,

r,e.dJação o SI'. Gui1hel'me· Silva queJ
v'eiu em nome do mleSl!110, contestar'
"in toL1.l'm" a queixa trazida á nÜls

�a Redaç·ão ,pelos. amadores da,
União Operária.'
Detclarou-Hos que tendo sido (}l

Tea:Lro Alvaro de CarvaLho l'equLsi-·
I
�arJo ,por uma noit,e' á di,s,po·s-ição dO'
Mi'n�stério do Trabalho, a empre
sa ,resolveu suspender até a l11'ati
née -afim de melhor servir os .01'

g'anizacLores das f,esl.ivi-claJd�,s. En

tretanlo, duranLe o l'efe,rido dia,
iling'uem s,e apres,enLolt áq\1'ela oa

sa de diversões para ·boma,r as ne-

ceSlSárias :pl'ovidrêI1lci,a,s de alrruma

ção. Em v isto :diS't.o, o' SI', Euri,C{))'
Tol,em.l]no es'teve na Del,egacia Re

'gioI1al do Mi,niSllério do, Trabalho,
afim de saber se a ,s.()ll'enid.ad'e se

l',eali,zaria ou não, sendo ,então i'l1.-·

forwado que, de fato, á noite, ha
veri a uma r8!p.r,esenltação t,ea,lral.
Á ta-rde, o encarregaido da cas·�·

esteve na sérj'e da União Operária..
,afim ,de saber � que era n,ecess'ário'
faz,er para a feSlVa, não ,encontran-,
do niÍlguem, poi's 'todos estavam no'

campo da Li:ga.
Mais .Lande, quando flJQIl.181e em

pregado es',tava na hora de Ste re

ti:l1ar, viu passar o p'r,es$dente dai

,União Operá.ria, e'll<carreg'ado da

'festa. OhaimOfLl-O ,e d:i&se-lhle que CP

p.al1co estava á ,disposição., se qui-
ze,s,sem amnar o.s cenários, [lois eh".
áquela l1Ora, já não 0,5 ,po:deria aju
dar por' te't' de' atender O'Ll'LTaS obri-

ga,ções 'ur�en:Les. Nem sle,quer d,e�

!-Ol1ge fa'lou em gratiHcação. Co-

mo l'I8S1P;Ülsba OUVin.l do :presidente
do cor,p� cêlüc.o da União, que ele

é que l1Jão ü'i,a a�'mar o OBnáil'io.

Q:uam1to áis l:amipa;das,' a em'lJ'fesa"
a;bsolutamant.e não as T'eLir'ou da"

rílbalta, pois nã-o a,s usa. para as

sessões ICi'n.'eJmatográfica.s.
,Ellitr,eualJ1lto, e"tão sempre á dis

posíção, qnando ls,o.]i:ciLa>clflis.
Dial1'te d:es;sa,s .exp:! ica,�,ões CO'l1.

clu-:se que a ruti.tude da.. Elrripres.à"
arr(mdrat'aria não téve nada de ee'l1.

sUlráv,el, cabendo, pe,lo cOil1Jtrári,o
toda a culpa aos organizadores: da'

festa.

'TOME'" KN'OT
� MELHOR APERITIVO
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