
A Comissão de Precos, em resolucão de ontem, fixon para tOd'� i i;o' de Santa. Catarina; o

preço máximo admissíver do pão' de trigo puro, em um cruzeirº 1"t.(�f;�J;OO,) .aara uDldade de 150
gramas de peso. Qualquer desobediência a essa determinação .�: 'e 'c�"Sê�:�ftunciada às Dot-orida ...

des competentes-Secretaria da Via�ão, Obras P��licas e �riéUltura (fone 1.059)
00 Delegacia de Orgem POlItica e Social.

,.
'
.... , \ .<

o MAIS 4NTIGO DUIUO DE SANTA CATARINA

:Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Oiretor de Reclaçio A. D.AM:A8CENO- DA SILVA

o pres. Outra laia aos jornalistas
Uruguaiana 22 (A. N.) - o seguimentos. Declarou ainda

Presidente Dutra falou demo- que já tomou providencias para
radamente com os [ornalrstas a remessa de tratores e maqui
na resídencia do 'Coronel" Ma:" nas 'de que o govêrno precisa.
noel Maeepons, depois: de ter Igualmente serão concluídas as

realisado varias visitas a'esta- obras das fazendas experimen
belecímentos mÚitares e repar- tais de gado que o govêrno

. tições, .. estaduais. Podemos re- mantem. ;

AR.RUDA RAMOS ��������n�!p��o" Ór��;�q�� '0........,-8·""·r"';"-O"';'··O-g-O-O-O-r-g-b-.·--Sul. O Presidente
'

asseguróu •

que DNFR vai tornecer récur- DO Rio
sos para Início da construção
rodoviária federal P. Alegre-

São Paulo, 22 (A. N. - Se-
guiu para o Rio o sr. Hugo Bor..

Uruguaíana, estrada que faz ghí. Interpelado pela reporta-parte do sistema pan-amerí e ri" •

R' t. g m rnsse que la ao 10 omar
cano.

t di
.-

Recordou que na mensagem pa� e �m rversas reumoes on-

que dírtgíu ao Cougresso pôs
de sera� tratados assuntos da

em merecido relevo os proble- s_e_l_l_p_a_rt_ld_o_. _

'mas que interessam ao Esta
do, mostrando-se disposto a

entregar todos os seus esfor
ços para ajudar os poderes lo
cais a eepandir e aperfeiçoar
suas redes de transporte, ínclu
sível a eletrificação da estrada
de ferro. As obras da instala
ção do Instituto Agronomíco e

do Sal 'em Pelotas, terão rpros-
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Ia sessão' de ontem loràm apresentadas três indicações e

prest�da hOmenagem póstuma ao coronel Francisco Fagundes.
A sessao de ontem da Assem-

.

.:,
' , pelo que 'se manifestava Dela sua

nléia Constiíminte, que foi" como IMPOSTO DE BTCICLl'}TAS aprovação.
'Elempre, presidída pelo' sr, depu- O primeiro orado!' foi o sr.'
lado JOl3'é Boabaid e secretariado deputada Max João Colin, da U. D
pelos srs. deputados Or.ty Machado N. o qual abordou assunto com .re

e Alfredo Oampos, se realizou em ,f,erência ao imposto de bicicletas,
ambiente de cordialídade, termi- decreta-do pela Prefeitura de Join
nando os trabalhos ás 15,30 horas, vile, e cuja indicação foi encami-
Á áta da sessão anterior, que 'foi! nhada á uma. corrnssuo.

aprovada, seguiu-se a leitura do.! O sr, deputado Guilherme Ur
'expetdjente�do-dia, que cons-tou de' han, do P. S. D., apoiando a indi
irês telegramas. I cação udenísta, a011.01H1, razoável

Os preSidentes
em Artigas
Artígas, 22 (A. N.) -O Gal.

Dutra chegou aqui procedente,
de Uruguaíana, visitando Ar
tigas em companhia do presl
dente Berreta, seguindo-se de
pois o programa oficial.

PELA PilUMELRA VEZ ...

Onde estão os ·prisioneiros
Londres, 2·2 (U. P.) - O trabalhista R. R. R, Stokes, falando na Ca

mara dos Comuns, perguntou ao s!Ub secretário do exter-ior, Mayhéy,
'o que aconteceu aos dois milhões de prisioneiros de guerra alemães
�UlPt;ur.adhs pelos l'mS!3-O� e não íncluidos na recente é$la;hisj.icâ russa f.11'l
98Q.55.2. prisioneiros' alemães, l.ttual'UlI31lt-e na<T,.uele pais.

< • P.A}H.lS�- 2-2, (U. P.) � Sape-se que o ex-premiar "Daladier criticou
severamente- (1, ação da HAF 'na' 'França, numa declaração que fez dian
te da comissão especial do panlamento, no, inquérito sôbre 'as razões
da derrota da .F�ança. Embora a reunião tenha sido secreta seus mem
bros declaram que Daladier atriibuiu a derrota pr.incipalrnente aos
chefes do exército. ' I

Outro orador, também udenista
a falar na sessão de ôntem,. foi o

se. deputado Arohio Carvalho. Pe
la pi-imeiru vez s.' s. se fêz ouvir na

A,ssembléia. . . s. S., justificando
indíoacão que apresentava, sôbre

campanha de alf'ahetieação de adul

tos, atacou, em seu disourso, o Es

tado Novo, ao mesmo. tempo que
----- -'-

" 'éiogioll a atuação elo sr. General

Paz, abundância e liberdade
Jefferson, 2 (U. P.) Ioma Harold Stassen, possível candidato

a ,pr,esidell'Le pelo partido republicano, declarou que os Estados Unidos
devem deddear 10% de sua produção nacional de mereadorias e alimen ..
tos nos proxímos dez anos para construdr um mundo de paz, abundanv
cia e líberdade.

Eurico Gaspar Dutra, Presidente
da Hepúhlica.
Na iudicação. alvitrava s. s. vtá,

rias medidas a erem postas em prá
bica prura ,eXlter.:minn:l'. H analdabetis
mo ": on 1·1' e Ch1.1' lIil�l�: Pro (,fIle .sngé-.
{$8-. d'Ilbt' a r\{,l�;Hn),}}�eJa, jsor ínter

médio da Mêsa, ao sr, GovBrnador
do Estado, para que seja lançada a

O gral D·ulra em Paso Los Llbres Estado, para ,qme seja lançada a

. ,

.' Campanha de Educação de Aultos,
RIO, 22 (A. !'I.) - Parte hoje o rnimstco Francisco Negrão Lima

.

C I b
-

ta b -I-para as negociações preLiminares para a mediação dirplomáUca aJim
,.

() �ll'Otl::llflEo"NoAr�,:�oi\l� .f:O(I·}SoTU.,�I·�.A{l-APl�- -, O a oraça.u arDeu IDO'- rasl elrode dar término á guerra civil p:xraguai.a. IÜ ministro. b.rasileiro. .g.os.a ' .-U.,,_

(l,e gran.de preslí'gio em todos os meios par.fIJguaios, senldo allll�go pe·s- tado WaJ,�iemar. RUIIW, que, ,a,pos Uruguaiana, 22 (Do enviado dois paises com vantagens 1'e ..soaI do genera1 l\1orinigo e dos rprintCirp'ais ,ohefes' revolucionárpio&,' e,s- fa.Z8r a blOlgJ:aüa .do sr. ?el. F'l'U.n- ec;"per'.l·al da A.�eA"'cl'.a Nacl·o.nal) cl··nro"a's. En·tre esses a·ust,.''''''pera11Jdo-se 'que sua mi;ssão tenha pleno êxito. Após as ccmversações ." '-
�

Ul 1:' " J ."lI

pr·e,Ji,n1J.nare-s _ .terão inicio as 'negociações onciais da pacifi,cacão., na m�o Alves, FagUll.dr:s, lNt anos ia- De'pois da ,conferência que o fOl�am 'lllen.cionados os' relati�
-qual estão i'llit.ere.ssados os governos do Brasil, Bolívia e Argentina. lecltdo em Uarmpos No�os, �'equereu presidente D u t r a manteve vos ao trafego da ponte intel'4

r U
u:n voto de s�andade a sna �H\�TlÓ- com o General Pernn na pre- nacional, entre Uruguai,ana Ef

er�o VI·sl-Iou rUUDal-aua :la, o que 1'01 aprovado por todas
sença de representantes dos Passo de Los Libres, aotrafeg<l

as ban�adas. dois paises, do embaixador Ci- das ,balsas entre São Tomé �

URUGU�IANA, 2.2 (A. N.) - O PresidenLe 'Pel'on visitou esta ci-I el1,�:rr�}�;3� �����, °m��:c::�:Si���I�: ��r��':e��i�� ';�l�e�i��tl1ts �: �:�i:ro���t��co ��r�:���:�:dad.e, sendo· aguardado na cabe\leira ,da ponte rnternacional pelo prc- para hoje, á mesma hora.
sitdonie da R8íIHÍtblica ,e dema,is a'11tQridad,e.s brasi.leiras: Corube ao sr. prensa a seguinte nota oficial:l de do rio Urwguaiy, e nomeaçã<>-
Walter .Jobim sauJdar o visitante. Em seu discurso disse que o dia da VOC2 PRECISA .COLABORAR "O presidente da República. Ar de uma comissão mixta paraJ
visÍlta frit0aria gravado nos fastos da história. amerilC'ana como o dia da gentina e o presidente do Bra- estudo do a,proveitamento hi-
felicidade, como um acontecilluento que havia de p,el'durar na memó- na Campanha Pró Resta- sil consideram a pQssibilidade, dro-eletrilÇo das quedas doi'ia ,cp1etj,va, COmO :um. simJ:lOlo dB atn;tjlZade. s�gura c. inq�ssoIuvel. De- -, "beléçimeí}to ,da' Saude ' do de varios 'aj'ú,stes' de' earater !O"Ilassu', e ao tratado l·nte'rna...elarou o sr. Jobim que em' t.erras da A,méric.a· não: ha nações pequenas; o'

i}Orque todas são. grand.es pelos sentimentos (rue animam seus povos. Lázaro. econômico celebrar entre os donaI.

Deladier· criticou a ROF

'9
'

hl

Os votos que há dias, no Tribunal Superior Eleitoral,
fulminaram a seção brasileira da lnternacjonal ·lde Mos
cou, não honmní",apenàs Ias l:iuizes que os p1'oteri1'a1n. A
dignidade d!] justiça brasif,eira lelevou,-se com êsses vo

tos. ;E cassando o nyist1'0 do Partido ;Comtmista, ;de ,acôr
do com .o disposi�ivo -

expresso ,da ;Constituição da Repú
vUca, aquela egregia .côrte Isalvou a democ1'acia em nossO

país e ·as tradições mais Icaras ,em que fomos educados e

·em, que temos vivido.. "

.

, Alongou-se demasiadamente o rprocesso 'do fasçisrno
ve�'melho. Durante 'rrneses, nurn,a tensão, seguida, agttar
drnt-s-e .o ;PJ'U1wnC'iamenl'o ,do T1'Íbunal Eleitoral,· num· ,nâs
.to de ,iO-preensão, e' de confiança. De' apteensao ,pela poss'i
bilidade dos juizes,não chega1'em a, ser' suficientemente
.I:sclarec'idos ,·acerca dos �'eais per"igos que repl'esentava pa
�'a � coletividade a permanência ent1'e nós de uma ol'ga
-nização partidária ide m'igem estrangeim. P01'érn rnais
o.inda de .confiança: p01'que a incompatibilidade do Pa1'
tido pomun'isÚt com a nossa ponstitttição, em afinal tão
positiva e tão ,flagrante que não e'J'a possível que 'a just'iça
eleitoral deixasse entl'egue 11 .sO?'te ida jdemocl'acia bras'i
feira áqueles que só existiam com a função e 'a 'missão de
:u.rJ"vi'r-se de s'uas gal'antías para melhor destru'í-la,

Agora, diante ,dos votos, publ'icadàs,
•

ve1nos ,como os

juizes levararr� longe os \Seus, erscrúpulos, C01no estudaram
Q assunto em todos os seus, pon'tos" e.; pói' tódo� iOS p1'ísrnas,
-cercando a questão por todos os \lados. Vejqnws, ,de éo

'meço, o voto do ,dese-inbargad01' Antôn-io Nogueir'a, .homem
4e ,pensamento e de cultura, escritor de' g1;andes lrnéritos,
companhei1'O da- campanha nacionalista '(1e· Bilac e Pedro
Lessa, juiz cujo espí1'it-o se f01'nwll, como, êle 'pr.óprio 1'e

cOl'da, ao icalO?' da paixão pela justiça social. Nem mes
mo é um homem da ,direita, Q'uanto mais um reacionário.
Mas sociólogo, estudioso dos fatos históricos, conhecedor'
p1"Ofnndo, após (anos segnidos Ide �eituras e de pesq'u'ÍSa�,
de tôda. a dout1'inação que vem de ;Engels, iltla1'x e Lent
ne até Stalin, o desembEtrgad01' 'Antônio NogueÍ1'a faz um

p1'onunciamento de ciência e de consciência, argttrnentan
odo com uma concisão Ú'1'pspomlível.

irretorquÍ1Jel foi a l'igação, ja dependêm'ia, (L subordinação.
do "nosso" Partido Comunista à central ,in.stalada \ em
il{oSCOlt.•4. p1'óp1'ia declamção de Pl'estes ide que n�tm ca
so de .Quer'ra ,entre a Rússia e o BrasU, ,a sua posição see
ria Icontra a pátria, mão é maÍ8/ ,que o 'seguimento ae ttma
·doutrina, de wn doama, de iu.m ponto' assentado na Rús
sia dentro da s'Ú�ternática de qu.e sendo. "imperialistas tó
das as nações do mundo, :menos j(t Rú.ssia, tôda a gttU1'rz
contra a Rússia é v,ma tUUerl'a impel'ialista, diante (1.f1.
qual. o dever dos ;m'ilitantes comunistas é ,tmbalha1' "pela
derrota. de seus pl'ópl"ios imperialistas".

"

, -. ,O Pá1'tÜ10- Co'mv.rti-st{J,;"mostl'(h �o 'Ílust1'e-'rna(list-rado, (� Mostrou aindQ, o (liesembargador" Antônio NoguC1:ra,
'U;Jn só no mundo, raminca(lo ;e1n ;sessenta ,e tantas ''seções l'evelando amplos conhecimentos {ia :rnatéria, q1te': o "le
í'egionais, espalhadas por (liversos países, porém, com um ninismo", segundo determinações expressas ifle Stalin,. é
chefe único que é Stalin., a ,que'ln Tho1'ez, lider do comu- "obrigatól'io" para �'os partidos p1'oletários de ,todos os

.

nisrno francês, ehamo'u com a coragem que o SI'. Lw:z ·países". E o "len'inismo", na palavr'a ainda ide seus che
Cm'los Prestl}S ntlo teve: "notre cher!a 'tous", chefe ele fes, é a "d'itadura do pl'oletariado", o que IProva que 'os
"todo/Vos secl'etá1'ios tUC1'ais" e de seus adéptos. pa'l'tidos comunistas ,espalhados no \nwndo pe:"manet!em

O que é a mística dd Partido Comunista, mercê ,·"ela {-il'mes no mesmo objetivo de C1'iar as .condições e agir' em
qual os. seus, componentes o colocam �acima de t1tdo, in- consequência, -visando sempr'e a implantação da ditadura.
clusi'Ve da pát?'ia, da família, (la libel'daJ/,e, está exposta o que que?' dizer a liquidação sumária .e br:utal da demo:.
quase que 'dmmàticamente no, jJoto do desembargada?' N0- cracia. O 1'ecurso à .violência, acentua o eminente 'magis-

, (J'lteira ,com as' citações 'irrecusáveis dos. mais graduados trado, é característico do bolchevismo. Já a'í o Partido Co
lideres do',pe'fl-samento e da ação' bolchevistas. �l:lostr'à o m,u'f],ista !Brasileiro iviola flagrantemente os § I§ 8°le 13 da
'inte(jl'o Júiz como o próp?'io r.égist1'0 do jjal·ti'do Comunis- Constitui'ção! ,S'ua incompatibilidade com o nosso 1'egime
ta, entre nós, "fo'i lum imenso equívoco" e como ,essa con- tOl'na-se ainda mais patente quando ,o coml�nismo, J se

cessão L'onstittt'iu, em de1'I'acleira análise, o triunfo \ "do gundo os ensinamentos 'yie !J.l!al'x, é :contra 'o s"1frág'io un�
judiciaTismo liberalista mau grado os ensinamentos clds- veml. contra o !parlamentarismo, contra o apelo aos T1'l
sicos ,sôbre' a simulação dos negócios jurídicos" . .o pro- bun(Ús, contra todos os ideais i Iliberais e democráticos,
ce,sso dêsse registro, acrescenta com a sua sutil) Í1'onia,. "considerando corno última rátio a f01'ça tísica e 'a 1'evo

"fo'i ·um p1'ocesso em que (colabomrarn lPangloss e Alice luçã.o :violenta".
no País das Ma'ravilhas". Mas corno nunca é cedo, enfim Por todos êsses altos e poderosos motivos, p desem
de contas, para reparar-se ,urn ,ê1'1'o cometido e j mesmo bargad01; Antônio Noguei'l'a opinou pelo fechamento do
caracle1'izada a situação ele "salvaçã.o nacional", o p'ro- Partido ,Comunista, 'não ,como :-U1l1 ato de fÔ1'ça mas em.

blema não poderia deixar de ser 1'eabel·to ;para ',sofrer 'U1n nome da liberdade, qu.e l'não ,é "licença, anarquia e desor
novo, amplo e completo ,exame. riem", em, nome da âemocr'ac-ia, que 'não é suicida, I mas

Não foi o �>elJirne. em, 'vigor na Rússia Ia ,que o tlefiem-.
-

rnilita:nte e vigilante. e dentro ,mesmo das nor'mas da to

bal'gadol' Antônio NOtjueira apreciou ,minuciosam.ente no lerânda, toler'ância dem:ocrática, qtl.e ,não qtter' dizer" to-
seu, entdUo trabalho. O que êle demonstrou de ílnanéira leral' o intolel'anle".

....._ _._.•._-_..,._-_-. _._.._._._;._- -_-_-- _ "."".

. � O voto �o. dêsemJja�gador I
t Anlôn.p Nogueira �
�./Y'JYY'� �_�
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I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
•

PREZADO LEITOR: Se o que file

interessa. é,. realmente, u,ma providência
para endlreltar o que �stiver erradc eu

�ara qlJe al�tlII�a faita não fie repita; e

NAO o eB.canda:lo.llue a sua. redamaçAo
00 queixa poderá "ir a causar, encaml.
oh.,." á SEC�AO RECLAMAÇC;�S,
de O ESTADO, que o s-so lerá Icn<io
Bem demora ao conhecimento de qo"..
de direito, recebendo ... I. uma infornm.
çllo do resultado, e6bora em algunl c••

. 10. nlio lejam publicados nem _ recla.
maç50 nem & providêno,a tomada.

Não. ha •

'.a... t17' -� 16ft: I A I j
I1iC:EJfMOIll B TBA.l{SPOBHO

censura alguma'.1
Rio, (A. N.) - Havendo Justiça, em comum acordo l

um vespertino noticiado, on- com o Chefe do Gabinete do

tem, que o 'sr. Ribeiro da Cos- Ministro da Viação e o Sr,
ta, Ministro do Supremo Tri- Chefe de Policia, a deliberarem
bunal Federal, estava com a apurar 6 que realmente existia.
sua correspondencía postal e Da conferencia que mante

telegrafica sob censura do Go- ve aquele integro magistrado,
vêruo, o Ministro da Justiça, Ministro Ribeiro da Costa, com
por intermedio da A:gência Na- o representante do Ministro da
cionall, solicita-nos a divulga- Justiça, resultou a provídên
ção da seguinte nota: cía já tomada de se abrir in-
"Tendo chegado ao conheci- querito sobre. o fato de não te

menta do Govêrno, través da rem sido entregues, ao seu des
notícia de um vespertino de tinatarío 'uma carta e dois te-

I
ontem, que o Sr. Ministro Ri- legramas que, em data recen

beiro da Costa, eminente mem- te, lhe foram expedidos.
bro do Supremo Tribunal Fe- Informa, ainda, o Ministro'
deral e do Tribunal Superior da Justiça, que não existe, por •__••__r""- -

...,."' - _.__ -""" $ __ _ __ " _ u "', _1IIIII!
Eleitoral, se queixava de cen- parte das autoridades federais,
sura em sua correspondência

I
censura telegraríca, postal ou

posal e telegrafica e no seu te- tele.fonica,- de qualquer nature-
letóne, tomou o Ministro da za". �

4.ssociacã'o dos
.

Vrise de _ petroleo 23Js. - De F)CYI'iianó,po.lÍls para Curitiba, São. Paulo e Rio. de Jaooi.

fi C
Decolagem ás 10,40 ho.mls.

.

'X� ombatentes' Cidade do México, (A. ,N.). 3,il1s. - De Fl-or'iaD.1,ó,püÚS para P-or-to. À1e,gr.e. Decolagem ás

A.A:
. -

do E. C b -.
A Empresa do petroleos me- 4as. - De F.lo.ri'anó,po.h,s para Ouritiba e Sã,o. Paulo, Decolage

t'" t SSdoclBaçao'l os. x- �m da- . xícanos que é a' industria : . de ás 13 00 horas
.

.

'

�en es o raSI -. E-ecçao e tr 1
.'

"
. 1 d

' '. .

.

Santa Catarina:
-

Ipe
10 eo meXICan? controla � 5a8. - De .FJ,o.,r�'llJTh.�1P1Ü1�1S para Jl,o.I'!�o.. AI€gr�e. D'ooo.lfllgBm. ás 10,?0 �r

EDITAL N 1 pelo governo, decídíu que o Me- 6as. - De Floeianópolis para CUTltilba, Sao. PaUJlo e Rl<ü de JaooI.rO

"L
. '1' t·

x.lco deverá gastar .265 lnillÍões Decolagem ás 1040 hOllalS jevrumos ao con leCImen

01 d dI'
.

.,

d E C d· t d E t d
e o ares na mdustrra; sus- S3Jb - De FloriaThÓDo.!is para P·o.r.to. AIeglle Deco.lagem ás 12,30 b

..os x- oman an es o s a o d
-

.
_

.

. I

dA t M
...

f
.

f
pell er a exportaçao .. dos Ipro- PArSSAGEIRüS - OOiRREIO - CAlRGA,S - VA.lJORES - REEMBOLS{}

de. des
e FUllll?lPI?, ql�e °AIs'suno- dutos de petroleo afim' manter - FRETE A PAGAR - 'SERV' IÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS

P1a a elm orranopo IS, a, -. ' ..• '.
.

CIAÇÃO DOS EX-OOMB,ATEN-
as �eser��s nac1O�laIs, p�-ra . EUROPA PELA K. L. M.

. t1i

TES DO BRASIL _ SECÇÃO est�b�le,cel uma poderosa. I!l- FILIAL' V A R I G - EDIFLCIO LA PO�TA � PRACA 15 DE

DE FiLORIANÓP.oLIS _ SAN-
dustna do petroleo. A ComI.ssao NOVEMBRü - TELEFlONE. ,- 1.320 '

TA OATARINA . 1 nes-
que trata do assunto, depOIS de /

.

' a. qua , quwtro meses de estados adver- ----....,..---------------------_--
C�SSIu: ter conheCImento da tiu continuam baixando as re-
sltua�ao atual daqueles que servas petrolíferas do país e

tomar1l:m par,�e n� 2a Grande que' o mal tende a se agra�arGuerra MundIal, aflm que pos- em virtUJde de não se ter desco
samos fazer e�t�nde<l� ao� �e's- berto ultimamente outros veios
mos, �s benefIcIOs lllStItU.Idos de petroleo nem Se tenha de
po� �ossos Estatutos. Para ISSO, senvolvido as jazidas existentes
�OllJCItwmos erudere9a'r seus

que se a'cham exaustas prati-mformes para a CaIxa Postal camente DIREÇÃO:
n. 253 - Florianópolis, Santa' Amélia M. PigozziCotarina. .

'1' ••••••••• ' .••••••

(a) � Gerson Bosco dos
SantoS, Presidente.

Cifrai do .BalancCil de 1944 �

CAPITAL E RESERVAS Cr.
c-s

80.900.606,30
5 978�401 .755-.97

'

67.053.245,30
142.17'6.603,80

Labora'tários Reunidos Paraná Lda.
Comunicamos aos snrs. Comerciantes e industriais

cieste Estado, que o Sr. JlNTONIO HÉLIO DOS SANTOS,
que se diz nosso viajo�:tEl, não o conhecemos e, assim,
não nos responsabilizamos por compromissos ou atos,
de qualq:uer natUl'eza, que pratique em nome destes
Laboro tórios.

.

i
.iCuritilha. 10 de rne io de 1947.

I'

Responaabilidades
Recer a
Ativo

Sinistros pagol no" último. lu anoa

Respon 99bítídadee ii

98.687.816,30
76.736,40! ,306.20

Visitará o Paraná

. Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Mallsorra, Dr.
e José Abreu.

'

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaqtüm Barreto de Araujo

CURI'l1IJ3A,' (A. N.) -- Estão. sendo Ieií os preparativos para a

recepção do. Gad. Dutra que visitará esta oapital, após seu encontro
com Os presidentes da Argentina e do. Uruguai. Um dos principais o.b
jetivo,s da fJ)TeS,fll1lçU presidencial ao. Paraná, é visibar a fábrica de pa
peI Kahlín, para onde o. Gal. Dutra seguirá acompanhado do. ST. gover
nador 'do. Estado.

o NOVO HORARIO' DA VARI�
•

FARMACIA . ESPER,ANÇA
do Parmaeêatíec NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras ._ Homeopátiu - Perh&·

marias _ Artiros de bOl"t-"Cba.
Garante-se a exata obsenância no rueituárlo médico.

............
'
..... FRACOS.

ÂNÊMICOS

DE P 10 N E I R OS
A SERVIÇO DE V.S.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume verifi·

que se trás a marca da perfumada
"Johan Maria 'Farina" que já

e,ra)preferida pela corte imperia1 d.'.
D. Pedro II .

_,' ,'''''
..

�

TOMEM

UiR�O treDsotB�D
"SILVEIRA"

Gral'ld. Tanic�

D.ATI'LOGRA FIA.
I

Correspondencia
Comercial

METODO:
Moderno e Eficieo'le

Confere
Diploma

RUA ·CAIa·VALHO. 65ALVARO DE

Henrique Slodieck
·ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PAR,'\ISO) - Florianópolis

Dr.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAUO-Sexla feira 23 de ,Maio de ,.47 3
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CIube Doze de Aqosto---Dia 3 t
I
sábado. Grande concêrlo do, célebre barí

.tono brasileiro Silvio Vieira. Após o concerto, soirée elegante. ]nício do concerto às
210 horas. l\1esas reservadas a Cr$ 50$00, com direito a 4 cadeiras ..

o 'discurso do
Cllefe da Nação ::�':aa..�ss ./��!!���b���, g���l�� q.:!;.·���TI��

.. Continuaram os preparatí- dente da ímnortante: Cia. Sul Arné- boraste pro, Resta�eleclD1eD•

. FAZEl'I-1 ANOS, AMANHA: Uruguaíana, 22 (A. N.) - O vos para a P�scoa dos �Sltu- rica Crupitalização ,S. A,'; para os /._ to da �a�4�_�o Lázar._o_,. _
- ti sta, CloLild:e Silveira, filha Presidente Dutra pronunciou dantes, a rsaltzar-se domingo, Est,ados do Sul do BraSil.

C II (i BISO UP B li.do sr. Alexandre Silveira, nego- importante discurso por oca-
dia 25, na Catedral Metropoli- S. s. que já te;!t vi,�ilado nos�o i Ill1.4. n°, C 4 o

li" -ciante, sião do almoço oferecido pelo tana. Estado em outras ocasioes, tem 81-
, '"

- a exma. sra, d. Palmira C. de cel. Peron, em Passo de L0S
O movimento que é intenso do n)uüo cumprimentado, V c.NDO UMt1

.Moura, esposa do sr. Nicolau Frau- Libres. Estornando sua satista-
em todos os meios estudantis,

,
Escritório imobiliário

-císco Moura. ção pela sua presença gloriosa será uma corajosa demonstra- DR. S "ULO
A. L. ALVEs

- a sta, Regina Célia, filha do terra argentin�, testemuhou o
çoã de fé e uma decisiva atítu- }-4 Rua Deodoro

«Cap, Aldenor Maia. j apreço do B!'asl} e do seu �ovo de de nossa mocidade contra o n 4 UOS...:. os, srs, Anibal Olirnaco Filho pelos seus irmaos argentíuos, materialismo da época, K.HH.... Rotarll f1lube d'e'funcioná,rio da Nav. Costeira, Acarí, O encon�ro dos Presidentes em
Os que buscam a ciencia dos 'Especíalist') em rnoles-. 6 \I

"Silva, gerente do Banco Inca e Je- f�ce. �a inauguração de ponte livros não se querem separar tias de Senhoras. Flofl'8n"'poJI'S.suino Moreira Correia. I significa nos altos conceitos
da ciencia divina, porque de o • Alta c�t'urgia, U ,

- as stas. Nilza da LiLJ.z MOlhr e emitidos pelo presidente ar-
nada vale o saber humano di-I Horário: 9 às 12 REUNU.O COj)'IPANHERIS-

Mimi Fraga. ,gentino, um hlstoríco aconte-
vorcíado de Deus _ a supre- llIO, EM CANASVIEIRA.

- as sras. Olga Garofulis Cam-' cimento. Diz-que ess� encont�� ma Sabedoria. ,DIÀRIAMENTE, Conforme Ihaviamos noticia-
1ilOS e Lorena Pereira Cornichnli. I representa o colo:arlO da polítt O ato, que será festivo, con- do, os' rotarianos locais realí-

- o me-nino Freder-ico Manuel ca de aprox.imaçao de .longos trará com a presença de altas "ntero ,Ilorre""a
saram domingo último um

-da Rilva Neto e a menina Maria Li-: anos mantida pelo Brasrl e pe-
autoridades estaduais e muni- II U convescote . na aprasível praia

na Iconornus, lIa Argentina, cujos homens,
cípaís. Vi,8ita Florianópolis o Si'. Antero de Canasvieira.

Fez anos ontem, o menino Fran- desde cedo compreenderam que
Correa, Inspetor Geral nos Estados

. Esta -reuníão denominada
'k'iin Delano, fillio do se. HOd-olfol desde cedo conpreenderam que,

de Santa Catarina e Paraná, da com felicidade a de COMPA-
"Borba, fnncionário estadual. I

sendo ambos os paises d� fron-
«O Estado» nâo deve ser Sul América Capitalização S. A. NHEIRISMO, COIIlO o próprio

, teira comum e trJbutanos da .

d nome já o
o indica, decorreupago em parte, alguma que viaja a inleresses a mesma.

mesma via fluvial, suas rela-
num verdadeiro ambiente de

d
' do nosso Estado porções estariam condícíona as a

Q8Sfir••aodOO'S
franca camaradagem e sã amí-

fatalidade geogratica que OS
mais de CR$ 0,50. Nossos

zade.revendedores tem ma.r-
aproxima.

, gem suficiente para não
aROUQ"•• AIiI ti!!

Daqui part.iram pela manhã
Diz que o Rio Uruguay sepa- ,. v1lJr�'i» em ônibus especialmente eon-ultrapassar este preço.

�
ra a terra como acidente geo-

Q 1
. - -

-"��oPara acalmar a tos'ose, tratados, as farnihas de rota-
RIrrZ H" ua quer rne ioreçeo e, ,�- oje as 7,30 horas grafico, mas os povos se unem

�, aliviar a C01'g�S- rianos e 'seus convidados queJAMES MASON - Marga- através dele pela entrosagem EXPLORAÇÃO. 'tif'?:"!, " tão, soltar ° ca-
recebidos no Balneário de Ca-

l L k d Ph 11' C 1 'I
.

t r _ !#J� tarro, fa�ilit�r a:re o,c woo - Y IS a - de sua econOUlla e pe a m e -

_.

<;;;. ,'J r) respiração, frlc- nasvieira pelo novo gerente e
'wert - Stewart Granger pretação das populações lin- , ..;; 6_ cione o peito, arrendatário, gentilmente ta-

O HOMEM Dl::: CINZJl)N'l'O deiros e pelo comercio de tal

� cosotas e pescoço cilítaram de imediato tudo,d I',,?comVapcRub.Censura até 14 anos.
'

forma integrado nos laços e • Ataliba Cabral Neves e ,// afim Ide dar aos ilustres vísí-
No programa: - Noticias da interdependencia que tornou Senhora

•
II 8

.. tantes todo conforto oferecido
�se�ana - PFB - Notlcíarto] possivel. tratar dos seus inte-

pelas magnificas ínstalaçõea.Uníversal� Jorrnal resses sob o plano puramente comunicam ao. lIeus paren- do reterído Hotel-Balneário.
Preços: Cr$ 4,40 -- 2,40 . nacional. Diz ser ainda cedo te. e pesloo. de luas relaçõel NO'vas caravanas de rotaria-

,

.

,

.

b ne"l'cio desse o na.cimento de �eu primo- SERViÇO DE ..

d.•...

: ...•.•••. " ...••... - ,.;0 '.para alpreClar o e 1.
• genito AMILCAR ocorrido em I nos surgIram maIS taI1 e em

ROXY - Hojé ás: 7,30 horas, novo, _jnstru:rnento de aproxl- Tubarão, em 24 de abril. METEOROLOG,IA carros particulares, ajuntando-1° � Notiçillis -di' seir.táriâ·::'_:_ inação, beneficiando a econo-
j3e aos demais, que já na praia:.Nac. DFB - 20 - Philip porií mia da reg;ião, embora não se- Previ.iio do tempo, até 14 horaa
delida'V'am-se com as deliciasdo dia 23 na Capital:-- Helmut Dantini Jean Sul .. ja aventuroso afirmar que su� O "0mte. do 2. B. Tempo: imitável, com chuva.. do mar.

]ivan - Alail HaIe ação não re-tá"-a-peu.as reflexos II Temperatura: sofrerá' declínio Os mais entusiasmados pelo"'20 - AREIAS ESCALDANTES fronteriços mas se irradiará

F ·a
·

d
Ventoll: variaveis, fre.cos. mar, IlJproveitarrum, a ajudar oS

O ARQUEIRO VERDE atrav'éz das ferrO'viras e rodo- errovl rio aO,ra ece Temperatural extremall de ontem: rudes honlens, do mar na sua
'1 máxima 21.2: mínima, 15,8Preços: 3,00 - 3,40 vias por centenas de qUl 0- tarefa de 'pesca com rede, com

metros até as duas grandes O cJ,c.pulado sr, Prológcnes Vieiea, QnOr..lm ele·I�O-e8 si eXPlilriência palpitavam uma

capitais americanas. cio Par Lido Social Democ'l'àl ieo, r,e- � U V bôa colheita de tainhas. Ape-
Diz que a verdadeira politi- cobeu, em data de Ó'ntcm, o se- II·vres sal' de não abundante sempre

ca de boa vi,sinhança entre as gLlinLe telegl'ama, do S,l'. CeI. Alen- .conseguiram 'pescado para o

republicas sul-americanas deve car, Comandante do 20 Batalhão Atenas, 22 (U. P.) - O Gene- almoço do dia.
'

ins.pirar-se a aquisição do be- 1<'el'roviário, ele Rio -Negro: ral Pernk Pervizi, ex-coman- Assim com alegria recebe�

ODEON neiicos e do progresso do co- "Do Rio Negro _ 652 C dante do exercito albanês de- ram ao chamado do Hotel de
mercio reciproco. Declara que i\cLlsando t,elegrama 60, <llgradeço a clarou que os lideres dos tres "refeição 'servida" e por sig-FINALilv.r:mNT'E. . •

d 'd br da V E' L
.

't' t
.

t'd l't' dÁs 7% horas os povos sai os a som. a . xCJa. pa rIO ICO e expon âneo maIOres par 1 os po 1 lCOS a nal preparado com esmero e
.

JANE EYRE guerra, começam a reartlCular 'interêsse tom�o em favor grande Albania que se encontram- deHcio'so paladar.
Joan Fontaine, Orson Wel- a 'produção, reajustando sua obra ele construção f,erro'via Rio se' exilados, p e d i r a m Felicitamos a atual direção

.

1es, Margaret O';Brien, Peggy economia e pre,parando-se para Negro-J3ento Gonça1lvas a cal1gO a ONU o e n v i o tropas do Balneário pela ótima cosi

,ANN GARNER, John Sutton, me,lhores dias que não veem meu Batalhão, Cluja .terminação ur- norte-americanas inglesas, rus- nha, já ,podendo-se sem tprreo
"_ Um filme que comoverá: to- longe. "Tal como no passado, g,ente se impõ,e soh todos os as- sas e francesas para a' Albania, cupações excursionar á tão be�
o.rl o Brasil estará ,pronto a ofere- péctos. Saudações (a.) CeI. Alen- afim de garantirem a realisa- 10 recanto de nos-sa ilha, oonll-'UOS os cora'ções!

No Programa ceI' iguais oportunidades a to- car, Comandante 2° B. Ferroyj.ário." ção de ,eleições livres. vitos de contar com local apro-
1) - Campos Atualidades n. dos e cooperar com seu quinhã_o '---------�-----

priado, ip.stalações, com confor-
� Nac. Imp. Filmes - 2) A para a prosperida;de da Am�I'l-

M. dO. .• to e ,prind'palmente com 8Jbun-

-;Voz do Mundo - Atualidades ca e estabilidade da ordem ec�- IlJ!sa e 3 aniversariO, dant.e e ótima refeição.
Preços: Cr$ 4,00 -3,00 e

nomica internacional" t�rmI- ., O almoço tranSICorreu num
.... ° na o presidente Dutra o seu '

'd ambiente de franca alegria e
- :�G. O

l'mpoI.tante discurso diL'e.nd.o Euclides N. Pereira, f!lhos e genro, convI am,
camara1dageln Totária, ouvin-"Imp. 14 anos anos", 1 por êste meio, 80S parentes, amigos e pessosl;l

- IllIPERIAL da esperança do povo brasl el-
de suas relações, para assistirem à Missa ,que do-se .diversos oradores deli-

ESTE Jl'IUNDO É UM 1'0 para que possa o CeI. Peron
mandam celebrar na intenção dlil alma de ciarem aos presentes com sua

PANDEIRO prosseguir na sua obra de tra-
suave alegria, f-eliz e cheia de

As 71;2 horas balho de progresso e de ordem.
iONDIN � GOUtC'S PEREiR A, ,

pa,;ssa:gens hllmoristicas.
� l�L fJI. Após um d-escanço reconfor-No Programa

1) - C",m-o,pos Atllall·dades n. T t d' E t dante '_

d
..

f J
•

d' 26 tante para alguns, danças pa-
""ll� .

ea ro O SUpor ocaSl1ao o 3.° amversárlo de seu a eClmento, no Ia ,

"4 Nac. Imp. Fl'lmes -, 2) - A ._ d' O S C d J
' ra outros, regressou a earava-

segun a-feIra, às 7.3 horas, no al1;ar dQ, . or':Jção e esus, t d"'II.10va F:rança - A Mal'cha do -o- C I na já ao anoitecer, no an, o-se.l'l
na atedra Metropolitana. d d ta.":Tempo 'Os organizadores do Teatro no semblante e to os es ' m-

P do EstUJdante convidaram o sr. pada a .satisfação com Ü' agra-reço: Cr$ 4,00 (único)
João Frainer para diretor aI>' 'Ãtent'ão senhores Contado, res, Gouard,a-Livro S d:ável passeio e de que a Teu-"Imp. 14 an'os anos".
tistico .da nova entidade. Tam-

'T
nião havia �umpiido sua fina-

'<:ASA MISCELANEA distrl' bem já foram iniciados os Atuários e T ié:ni-cos 'em Contabilidade' !idade _ o COMPANHE,RlS-
-

·tbuidora dos Rádio.s R. C.'
o

A trabalhos da elruboração dos es- 0 prqzo para r8gqtro,;no C01Ul&lho Regio�al de Çontabili- MO.
Victor, Vâlvulas e Discos.

/'

tatrutos' SOCIaIS, prevendo-se dade em Santa Catarina, consoante .eu" C'omúnicado',no, 5, de Es,pe.ra,mos que outras es-
todo. o. profill.ionai. LEGALMENTE HABILITABOS. expira, meroRua Conselheiro Mafra que os, mesmos ficar·ão prontos impreterivelmente. a 8 de junho pr6ximo, ficando, auim. o p!'o- cursoos surjam -e que o nu

na próxima semana. I fia.lonal que niio cumprir a. digpoaiçõ •• do Decr�to-lei n. 9.295, dos ani.madores cresça.
Para 'Ique o 'quadro soci�l . de 27-5-46. impo.sibilitado de exercer a profi••ao. pai. cabe ao Reporter Imporovisado

abrigue o m"aior numero POSSl- Consêlho com,unicar à. autoridade. cllmpetentu pua nlío lIereta
, aceito. OI serviços concernentes à pl'ofilliio,' .em a apr8lsntaçéio

vel \ de estudantes, contmua da re.pectiva «Carteira Profiuional».
aberto o livro de inscrições, Escrevam a EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA. n8lb Capital,'
sendo de notar que o Gremio já que enviará, juntamente com toda. indruçõe. necluária.. a o

conta com otimos elementos ficha de que trata o item l' do referido c0n\uNcmda.

para o corpo cênico e ainda ou- EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA de M. L. Araujo
tros para ,numeros de canto, Caixa Postal 19.5 -- Fla.rianóp,oli-i
musica e bailados,

VENDE�SE,
'uma CSsa .de madl"ira com tet

��eno e ótima checara, luz e
, gUq no morr<l Servidão Fur

: t�do. (Prainha), p:or motivo -

de
\'18gnJl.

'lu.. Vf>r e tratar com DJmingoos
.

• �t.i" no mesmo local.

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

miAM·: A'
.

'REVisTA'
o VALE DO ITAlAl

• • ... ..... ..... ..... .. ........ j

Tome KNOT
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�; 'I
A comissão. central de reinvi

dícações comunica que ficou
assim constituído o ante pro
jeto lei a ser apresentado na

Camara Federal: Um quadro
uníco 'classificando o pessoal
do deoreto-leí n? 8560- lONa
letra "E"· inicio de -carrerra
todos os que contem cinco ano�
de serviço no Trafego- 2° Na
mais de cinco anos até 10 anos

de serviço no Trafego- 33; Na
.Ietra "G" , todos os que contem
mais de dez até vinte anos de
serviço no Trafego- 4° Na
letra "H", todos OH que contemlletra"H" todos os que cotem
mais de vinte anos, Os atuais
telegrafistas do Quadro I I I j
ficarão da seguinte' maneira:
os da classes "E" e "F" pas
sarão para a letra "G" os da
classe "G" para a letra "H"
os .da classe "H" para a letra
"I" os da classe "I" com mais
de vinte anos para a letra" J"
os da classe "J" até a letra
"M" serão, promovidos suces

sivamente acordo CQm, as va

gas existentes; desfunilamento.
Para esse desaíunílamento ne

cessarto pedimos aumento de
cinco clase "M "

, dez classe

"L", quarenta classe "K"
sessenta classe "J", setenta e

cinco classe "I", cem classe
"H".

1- Cll1111$1111'$: i

,v f, !M.IICItIS� :

t:
;'1

'I�"!�,_. . I",� 11�
\tARA Rt�mR AMG:5'S+kA GRÃTIS

IIõSetlEYA o SEU ENDEREÇO AO

IUNI".'ÓRID '0011 S. 8.
C<!<lXA POSTAL, 36

S�UMENAV .. SANTA CATAJUN/I)

CONCURSO DE :MONOGRA- tes, anualmente realizado na

FIAS capital (te República. .

Terminou, á 15 do fluente, Lidio Martinho Callado e

o prazo de inscrição ao Con- Roberto Lacerda, são conside

curso 'tie Monografias sôbre o rados verdadeiros "leões" em

tema "O Municipio na: Nova nosso meio acadêmico.
Constituição" , lançado, em Otávio da Costa Periera,
bôa hora, pelo Centro Acadê- uma das melhores penas que
mico XI de Fevereiro. labu.tam na nossa imprensa
A êste -grande certame ínte- acadêmica é, com o seu estiiID

lectual se inscreveu 'um núme- evoluído, sem favor algum,
ro relativamente grande de uma das mais brilhantes inte

concorrentes, perfazendo um Iígêncías- que florescem no .

total de, doze acadêmicos. Não seio da nova geração.
se pode negar que foi um bôa Alcides Abreu, Renato Ra

afluência, considerando tratar-i mos da Silva e Nelson Abreu,
se de um concurso interno, no são candidatos que, por certo,
qual sómente tomam parte os irão apresentar trabalhos díg
.alunos da Faculdade de Di- nos de suas capacidades cria-

reíto.
.

',' '" deras.

Os concorrentes são os s,e- Os demais, são novatos, Não

guintes, em ordem de ínscr í- tivemos ainda a oportunidade
ção : Alcides Abreu, Nelson de medir-lhes o engenho. Sa

Abreu, Hamilton A. V. Ferrei- be-se, entretanto, que são 'mo

ra, José Gusmão de Andrade, ços de bôa formação, cultos e

Otávio da Costa. Pereira, Ro- inteligentes, que, vão 'á luta.

berto Lacerda, Walter Belo com grande entusiasmo: e com

Wanderley, Renato Ramos da vontade férrea de pôr á mostra

Silva, Eglê Malheiros, Licio o que podem e o que valem.

Hauer, Lídí o Martinho Calla- Um ou outro dêstes novatos.

do, e Geraldo Gama Salles. irá, sem dúvida alguma, sur-

Entre êstes competidores, preender-nos, deixando para,

não há mais nem menos cate- trás"muita gente bôa " .

�
.

gorizados. Todos têm amplas Consoante as bases do COIí

probabilidades de vencer. Uns, curso, as monografias deverão

entretanto, se destacam, mer- ser apresentadas até fins de

cê da espertêncía de que' são' julho próximo. É ip.ten-ção da

possuidores. Assim, temos Ha-I Diretoria do "XI de Fevereiro"

milton Fe-rreira, vencedor do pro�over, então, uma colossal,

concurso de teses que o "XI sessao solene, na qual os pos

de Fevereiro" promoveu o ano. eam apresentar, de público, o

passado, tendo, por fôrça des- fruto de seus estudos e de suas

sa vitória, representado 0 Cen- pesquísas, - que poderão ser

tro 'Acadêmico no último Con- aproveitadas, senão na feitura,

gresso Nacional de Estudan- da Constituição, ao menos na,

elaboração da Lei Organica do

Município. Aliás, com êste
concurso, não teve ·0-,Centro
Acadêmico outra intencão se

não a de mostrar a sua grati
dão 'aos grandes munícíplos do-

I Estado, que re,celIltemente hou
veram por bem auxiliar mate
rialmente áquele dinamico ór

gão da classe acadêmica de:

1 r·'to. SNilS.

I ASSIN'N4TES
R�'Clamem imediata

mente qualquer irre-
I gularidade na entrega

de seus jOfnaes.

Líro Tênis Club-e-Dia 24, sábado. Soirêe do Grê-mio Estudantil 'c-o-m .início

�� 22 hs..,,:_E��ga de diplomas aos vencedores· dos campeonatos colegiais de 45 e 46.

Reiviodicações dos
telegrafistas

Os contínuos, mensageiros,
motoristas maquinistas e ser-

ventes, serão olassífícados pe- Rua Felippe Seb-midt 22 - Sobrado
10 tempo de serviço; pedimos �=::::::==::::;::;;;:=:;::============;t======-tambem o aumento .do tarifa COMERillAN'PE,: Dá -.un li- NOVOS AVIõES' PARA A LI-
telegratíca 'de 100%, sande Vl'O à Jilibli6teca do CeBt.ro Áiea- �THA

'

60% para a parte material e J._

H DA All'IERICA DO SUL
démíeo XI de Fev�eiTG. Gen- Londres, (B. N. S.) - A

40% para a parte pessoal. tr�.J..uíeás, O�...... I'''''''a a """rma- B-"'... -.._..... I..... rrtish South American Aír-
Sds ods Dão cultural dos """\ar""' ....

A C
. -

R b
"..... _ _,_ ways espera introduzir o avião

omissao: o erto Figue- de amaBhã!
redo, Representante Central

Avro Tudor 4 em seus serviços
("Campanha �ó-livro" do para o R' d J' B

TeU e outros Estados; Guio-
Y '. 10 'e aneiro e ue-

C. A. Xl de Fevereire), nos Aires, em Julho, m�is ou
naldo Valente Pinto, Repre-
sentante Est. Baia e Maceío :

!"I'---------
....---- menos, segundo anunciou o

Dorival da Silva Líno, Repre- Dr. CLARNO G.
diretor da secção de operações

sentante E�t. .8. Catarina; Ro- GALLETTI
daquela' empresa, vice-mrure-,

nald Borges Silva, Represen- .

chal do ar Bennett.

tante Sergipe,' Aurelio José

I'
A D V O G A D O O Tudor 4, especialmente

Cl'ime e cível p
.

t d B S A A
'

Fernandes, Clito dos

santos'l
roje w o para a . . . ., e

Constituição de Sociedade. . -

d 32 1
Fabio Barreto, Pte Comissão NATURALIZAÇÕES

um aVIa0 e ugares equipa-

Paraná _ LI·fn.o T'or'res, S"C _ T'
do com quatro motores Merlin

'" lt1.Jlo. Deolara1!61'io.
Gutemberg Pinto, 20 Sec' _ 61, considerllido eomo sem ri-

Elcrit. -- P.oça lí5 de Nov. 23. I
Isaac,.R. Dantas, Tesoureiro _ )<l, 'andor,

va entre os aparelhos do mes-

Gilberto Fortes, Orllidor - Re.id. -- Ru'a Tirad,ente. 47. I
mo tip'o.

'

Rubens' Perei:r:a, Conselho Fis- FONE -. 1468. ,Ao ,construir o Tudor 4, le-

cal, _ Ismair Souza Bati'sta, -- .._-' VOu-Se em conta não ,somente,
• . •. •... •... .... .... .... segurança como também o' con

Epaminondas Franco, lDma
nuel Machado, Datilografos. _ TOME APERITIVO forto dos passageiros, s'endo o

Tereza Sos'sela Vidal e Jacyra
(-) 'T'

aparelho do.tllido, entre oÚ!tras

Aguiar K N comod�dades, de ar condicio-

Ateciosa's Saudações. A Co- ",' l
__

.

.____

nado. -

,missao dos T'elegrafistas de I
O vice-marechal dó ar Ben-

Santa Catarina.
Tela para fecularias, nett também anunciou que a

bronze-fosforosa. B. S. A. A. trumbém encomen-'

importação diréta da dou seis Tudor 5 que constirtuiu

,Inglaterra uma variante' do Tudor 2, que

Malhas. - 60 I. 80 _ 100 -12" está sendo preparada atual-

largura _ 92 ema. (3 pés).
mente para linhas imperiais
da Britsh Overs,eas Airways

MARIO SCHAEFER COTporation.
Telegr.: MARILEY � . �-------_.,_",.__._ ,

Caixa Postal - 575é I

__SãO_,.Pau_IO_Br_aSil.----! A I-)V,(�)GADOS I �-,�
.oo.t.;l'n"A" ��Jn 'Ji�Ab

Com os progressoll ela me4iebta Dr. OSVALDO B'f),LCÀO VIANNA I
!loje, lU! doenÇ'H nervosas, quanoililj Dr. J. J. DE SOUSA. CABRAL
�MltlldlU! em tempo, são .aIM ".r.
feitamente remediáveis. O cana"."

I1I:f�mO, fruto dm ignorância, I!IÓ
. pc4f

!)rejudíícar 08 indivíduos ale""ea ..
tais enfermidades. O Ser.viço Na. -=====-:::======:=======�=��������==�danai de Doenças men�is "!aph' -

1Ij/j um Ambulatório, que _tende, Ir.
euitamente 08 doentes llervosoa !..

digent_, na R.a Deo4ore U. cIu :
�" 11 ",,011'0. tlkàrta••ll"- ',I
-----·········-·1-·················-··--"'--

Aproxime-se mais de seU!!

amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edf-:ão de·

ditada a Florianópolis

IftNI'COS
o Brasil para seu

desenvolvimento

fi �cessita de técnicos

em _todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ru II Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

QUfR VESTlR·SE COM CONfORTO E ELE<iAHCIA 1
PROCURE A

.

Alfaiataria·. Mello

CQluna

Q'uo.ndo alg"ém. t&I oomc o ....

lhelTO da ilustraca.o a,..cima. ofHe�
lhe. em lLIIlá...,1 gesto; um oáJioo do

axoolente e.péritjvo KNOT, lembrlr
.., .v, Sia, de e.crescentar, e.o ag�
00' ;. gen1âJeza:E$íEE 1'..411-
r,�"1lJ I1EU APERITiVO

PIJE/)/!.ETtJ!

ESCRITÓRIO; Rue Felipe Schmid,t se - Sala 5
Edifício Gil'uzelro -,Floricm6polia.

Acadêmica

,.

"

I
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Limpesall, C9nsertos 'e refol'1l\a� "Quem extraviar ou inutiUQl8>r ct

Serviçoll·ra�do. e garantido.
ASSIST{:NCIA TECNICA certificado de alistamento 'pagui

Mediante m6dica mensalidade encarrega-.e multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-
de fazer limpess. parciais no sim incorrerá em multa de 20 a 1..

,

\ J!lr6prio locai. .cruzeiros aquele que extraviar ..
SEMANAL.. QUINZENAL ou MC:�3!U.. •

inutilizar o Certifit{ado de Res�
" \

OFICINA RADIO. TECNICA

I
vista".

MECANOGRAF!CA
. (Art. 129 da Lei do Serviço Mi'1(.

Rua Joãa Pinto n. 32
__________�_____________ tar). >-

,

.
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€) E�".PAf)O- Sexla·felra 23 de Maio ele 1947 5

ileorgaDi�ação d'a Carreira de EcolI..ista
E-screveu Acácio S ThI'aCTo '11 't d" • I::> lOS -me o OS emplTlCOS, de

. .Academíco de Ciencias Ecouo-
produção e. administração, pe
lo critério científico, baseado
nos resultados de longos estu-

O Brasil, por intermédio de dos das
.

doutrinas e escolas
.eseus homens públicos, galgará. econômicas que vêm orientan
.muíto breve, mais uma asceri- do o homem em sociedade, des-
,�·são na escala do progresso. de longos séculos.

País dotado de todas . as Contando com vastas fontes
.::forças que a Natureza pode de riquezas, é preciso que
_proporcionar; constituido de nós, brasileiros, saibamos co

vasta extensão territorial que mo aproveitar essa riqueza;
.,;;abrange todos os climas, to- até a época atual Iirnitárno-nos
-dos os acidentes geográtíces e a extrair os bens da Natureza
variações topográficas, o gí- sem obedecer a determinado�
:gánte sul amerieano não podia fatores de ordem técnica; a

<com o advento da nova etapa sociedade moderna se caracte
.da civilização, permanecer in- riza pelo grau atingido no

..o:dj,ferente ás 'exigências técní- uso, no conhecimento e na

.cas que essa civilização acar- exploração da riqueza; o do
reta. mIUlO das fôrcas naturais es-

Facil é compreender que to- tá na dependencia da investi
.do êsse potencial de riqueza e gação científica; a íníciatíva
-de tertüídade, que os intrinca- do homem, formado os elemen
«íos característícos da socíeda- tos "trabalho" e "organiza
-de hodierna; não podem dís- ção", deve assentar seus ali

:pensar a orientação metódica cerces em bases cientificas e,

.te especial izada da Economía; planejadoras.
"segundo afirma _Carnegie, sem

. No Brasil a regulamentação I
-organização, de nada valem da carreira de Economista

I..capítal e trabalho; é preciso constituirá um grande passo
-organízar, metodizar, para que dado na evolução; . será o mar

«o trabalho e o capital, na har- co promissor de uma nova éra,
.monía de seus movimentos, o advento de nova sociedade,
]produzam frutos sãos e C011S- .escudada nos conceitos orien
ttrutivos. todores das modernas civili-

So�remos a rode experien - zações. ,

-eía durante e após guerra; os Os representantes do povo
.nossos sistemas econôrnlco-ad- catarinense apoiarão, por certo
::ministrativos, sem orientação êste movimento; apoiarão,
-técníoa especializada, fraque- porque êles sabem da neces

jaram em face da angustiosa sidade que temos, de manter'
«crise que nos oprimiu por vá- o nome do Brasil entre os das

nações mais civilizadas.

micas.

,

I

:rios anos.

I •

•

W1BRA-TE!
,Inúmeros seres humanos,

que já' foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á se

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró RestabelecHnente
da Saude do Lázaro.

Uni'ào B. R.
Operá'ria
Recebemos e· agradecemos a,.

seguinte comunicação:
Tenho a honra de levar ao

�1l1 ANtA IS

Aecio

BRONQUiTE
-----------_.------ ------------

I ---'---------"':." QUANDO O FIG.A.DO ESTÁ DOEN�
i Pedro Moacir de Assis e II TE o ESTôMAGO E OS INTESTI�

I Zulmira Quadros de Assis, NOS TAMBÉlI SOFIlElll
F�ado doe.Me, do.llorido, eresci�

participam aOIi lieus parente.
e pes.oas de suali relações o do, @)6'bo ruim !.la bopa, fa&l:io, ner-
nalicimento de sua filhinha 'fOSiSlll6, in..ônia, gases, má diges-

Ana.I\ilaria tão, pris�o de v€ln'bre, manchas da

pele, ic1lerici� ... , que horror I
V� já ncifiOOtt � o seu fígado
tl8tá ro'ID saúde? Nãoo fie esqueça oe

qu� o fígado doentoe prodw: tu.d{)

isto e mais alguma coisa. Remédio

pa:-a o fÍtgad{) SÓ remédio vegetm. e
remédio vegetal só a tltima del!l

O()lber�a que é a alcaohofra. O He

pra.chollln X:wi4r tem �r base. a

alcoaClholm e uu_,m-os medicamentos
só para o figado. O HeJ)aohoba
Xavier � com eficácia é

a�a&W 4efi>n.$l'QD!I.ente lll!I �lIé.stialt
cio fígado. O Het500hOOm á fabpi:"
!::ado em liquioo e ' em d�a.l)..
A,t�! O Kepachola.n agora se

ap� ta. em óo4s tm:DàJllhos e a

I}{) VO!l JX'eçGII: T'rmnanlro NORMAL:
- 3(}� lllO'U baNDo que C! antig4) e

Tamaabr8 Grandre: - o dobro do
llorrmal e a preçe in�iQr ao dobro,
60% maioc Il[tre .0 arntrgo e aJ)enas
20% mais OONl.

,f{esolvido, enfim, seu problema financeiro I I
--------------------------

vosso sonhecímento que em

F P bl'
sessão de Assembléia Geral, rea

Pascoa dos ancíenáries ú íces lizada a 1° de Maio, pp., foi

empossada a nova diretoria des
__ CONVITE ta Sociedade, paro o corrente

'. . ,. ,.' ,ano, assim constituída. Pr�si-A Comissão Regional da Páscoa. dos Puncionários Públicos, �m d t _ IR-INEU PEDR,O DASta. Catarina, tem a honra e o praz·er de convidar os senhores Chefes en e
. .

e demais funcionár-ios das Repartições federais, estaduais e municipais, CUNHA, VIce presIdente
ativos e inativos, para se assooíarem 'a essa demonstração de fé, afim- CARLOS BICCOCKI, 1° Secre
de que a o.erimô�ia se r�vista, de um cunho toqo especial, qual o de tário _ URY COUTINHO DE
congr-egar junto a "M�sa Euca�>ls�lca, sem distinção de classes ou ?ate- AZEVEDO 20 S r tári _

gerias, todos os servidores púhlicos, que comungam da mesma fé. .'
ec e o

Realizar-se-à o arto no dia 25 de maio oortente, ás 7 horas na Ca- �RANCISCO. DE OLIVE,IRA
tedral MetrorpoJi.t8JIla, nesta, Ca�ital, e terá a assistência do EXIBo.' e F1]RTADO; 1° Tesoureiro -

Revmo. Sr . .A.reebis.p{) Metropolitano. DOMLNGOS TONERA 2° Te-
Florianópolis, 15 de maio de 19f1. .

o "'EODORIC'O DA• Jatio Alcântarl! da Cunha soureir -.L'

Diretor Region.al doo Correios, ,e 'I'elégrafos COSTA O;RTIGA.
Preeídente da- Comissão. PROCURADORES: - Alta-

miro Moreira, Renor Soares
Aranha e· Manoel Oandido de
Freitas.
CONSELHO FISCAL:

Osny Natividade, Francisco
João, Manoel, Epaminondas
Vicente de Carvalho, Avelino
Azevedo e Waldemiro Mongui

. lhot Junior.
Sem mais, aproveito o ense

jo para apresentar-vos protes
tos de elevada estima e dístin
ta consideração.
Ury Coutinho de Azevedo,

10 Secretál'io

.Pc ro Industrias lelle e pescdo , fabricada "Pelo tecnico FRANCISCO
Em vão se organizaram en- __• !li'lZl� BIGNANI, tem sempre em estoque de t"odos os tipo. ti medida••

tídades controladoras, ríscalí- -

11
tipo fixo cacrlcrrte; ·"sller. de 3/4 a 5 polegadall, todo. com

���so'r��r:ci�:Ud�:2��:�eOr�t���� Auxiliar de Escritório Eixo para serra circ���;�fic:g::elh�to:��iC��mtlril montado com

rolamento.':básicos necessártos a toda or- Importante organização precisa de auxiliares de JUNÇÃO de eneís e a parafullo. Aneia d? prellão.
-ganízação de ordem ecouómi- Escritório, que possuam amplos conhecimentos 'd�' Eixo para tran.missão de toda. a. bltolas •

..ca: a ténica, os conheclmen- � Esta semora ao .eu dispor a pre!l'O de fabrica à Rua Campos

I
' - conta-biiidode e correspondência comercial. Tratar -

Sanes 876 -- Fone 466 -- Santo Andre.
.

tos Indlspensáveis à produção na The Texas Company (South America) Ltda., Ou com seu representante em São Paulo à Rua da Mooca 937,
esístemátlca: O aproveitamento à Praça 15 de Novembro No. 9 - lo. Andar Fone 2·1371.
racional do sólo ; a divisão do

'trabalho; os meios de trans- _1iIIII ISIIIIIllII lIIIIIIIiIIIIII IIIIi----IImIllilll--IBI---IIIIII---!lDD-----
Jlorte e as vias de comunica

-ção ; as prewisôes orçamentá
.rias e o contrôle da dtstríhuí

.:ção dos elementos n€.cessários
;;:à vida; as oscilações da lei de
,.oferta e de procura; a balança
•.do comércio, reguladora do
-movimento de importação e

<'exportação; e muitissimos ou

-tros requisitos constitutivos
,do bom desempenho dessas

�'funções.
A exemplo dos países mais

;a;d'iant,ados no mundo mod.er
::no, o Brasil movimenta os

;Beus valores, para organizar e

:regulamentar a carreira de

�Economista; carreira nova,
<contando com poucos bacha
',-reis em Ciências Econômicas,
-ela Te,presenta uma grande ne

�essid3Jde· em nossa Pátria.
Urge (substituamos os ve-

"1_-----------------------------

Justi�a do Trabalbo I A bol�a de mer-
(Séde: Rua Artista I CadOrl8S
Sittencourt, n°. 8>

A Junta de Conciliação e Rio,· (A. N.) - O Minis-

Julgamento de Florianópolis tI'O da Fazenda comunicou ao

acaba de transferir a 5ua seu cÓ'lega do Trabalho que a

séde da rua Padre Migue- bolsa de merrcadorias do Rio de

linho, 16, para a lu'a Artis- Janeiro poderá ser reaberta
ta Bittencourt, n°. 8: conforme pleiteou o C�ntro deIcomereio do café e demai's en:'"

tidades interessadas..

Adquira TUDO de qn8 necessita.,
de UMA SÓ VEZ,

�a.D40 PAB,CELADAJlElIH,
oom u VAlfTAGENS da compra ii, ri..,

çervindo-se do
,

CREDIARIO KNOT ;r-SISTEMA
....5
Wpdo.
II,""
RiCH.,
Geladelrn
Blcieletll.

J61••

Lhros
Chapélal
• .Mtai.� .Iitrl tem'"

ArtJc" pa'. " -
Peles
Casacos
Q&ml........ artl... ·

IHDOsTR�, COMOOO E SEGUROS KNeJ i. A.
-

....... ;
-

.. '. h ti .... ali" 'III:,
-

.j

ALUGAM'-SE
2 salas para Escritório.
Tratar: Rua Gene r o l
Bittencourt, n. 87

M.ternidoàe em Floriano
poli., 17/5/41.

� mRMD__� _

QUARTOS
Precisa-se de um ou mais
Ofert-as à esta Redação.
•••• o ••••••• o •••••••

(abral Neves e

Senhora,
particzipQm Cl08 parel'lte. e

pesam.. àe flUOS relaçõell"
all.cimento de .eu lfrimoge
riito Aecio ocorrido dia 15 d.
correR te na Materaidad. de

Floriaaúpeli•.

Bnvie a6 seu amig8 dieiante
flm. nÚJMro tia :revista O 'VA
LE D()- I'I'AJAí, edição fidi
cada a FI&rift.ll�;polis, e assm'

eS'tará c0ntrib.llindo para
maior difusã6 Clli'tural

de nossa te;rra

EVITE ABORRECIMENTOS
eom pedidos que podem ser e"itao
elos. Contribua para a Caixa de Esi
molas aos Indigentes de Floria'u)..

Dr. lindolfo A. G.
, Pereira

Advogado e Contabilista
Constituição de .ociedade•.
Planos contabeis •• OrgaRiza
çõe. -- Pareceres e serviço.

correlatos.
Rua Gal, Bitteneourt n•. 122

FloriCllnópo!is
Dali 17 horas em diante.

Esl14' ,

�� tfO�·
I

o 5E.u Og"'AN�S.MO
PP E.e.I<5A_ �E',�A

o niELHOR DOS mELHoOR.e-S·
�_;nl'CO"'S'N�40:'�"
CCIo'IO VMA DAS '.O'1T�II!UICÓfi.::' or (ju�.i"� PO�(ABOQt.,IÕgIO úDIr.�

o P�E.CO CE�Te IHICl.' ••IlV �'''''O\J 20 ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dando prosseguimento ao certame amadorista da cida-de, amanhã
pelejarão Colegial e 'Caravana do Ar. Do,mingo assistiremos ao

encontro entre Clube Atlético e. Figueirense ..

Direção de PEDRO PAULO íMACHAOO

A .pesse

A F. A. C. ANTECIPA OS JOGOS
DO TORNEIO

Com o propósite de ler decidido
com mail rapidêl o vencedor do
Torneio Aberto de Basquetebol e

Voleibol, qU4t a Federação Atlética
Catorinenle vem' reaUzC1ndo com

delulado luce.lo na pr�ça de de,.
portel do Lira Tenil Clube e pare
permitir alguns dia. de preparaçéio
'IDO clube que irá a JoinvH., a 31

.d,-' corrente mês. a títula de prê
:nU!> pela conquilta dOI loureis da
referida competigão. a aludida Fe'
deração relolveu efetuar pequena
·alteração em IUei tabela de jOgOI,
com a inclulão de mail uma par
tida de voleibol, hoje à noite, e a

realização de uma rodGlda, já ama

�hã. também à noite, com início
-às 10 horal.
Ficou OIlim conltituidQ a tabela:

hoje, à. 1930 hora.: Voleibol: Ubi·
ratan li: B. Verde, _. Amanhã. à.
19 horas: Vole.ibol: Ubiratan x B.

Ve:'d� e. no Basquetebol: Ubiratan
. lI: Grem·lo.

PROVÁVEL A VINDA DA SE
LEÇÃO ITALIANA AO

BRASIL.
Buenos Aires, 6 (Assocíated

Prsss ) -- A Associação Argen
tina de Futebol recebeu uma

comunicação da Federação Ita
liana de Futebol, propondo a.

visita de um forte selecionado
peninsular que atuarta na Ar

gentina, no Brasil e no Uru

guai.
Os visitantes realizariam oito'

, .,partidas, pelas quais a Associa
ção Argentina pagaria 160 mil

pesos, além da viagem por via
aérea.

. .

A 'proposta está sendo estu
dada por uma comissão da As-

do . presidente da
sociação.

ARTILHEIROS E GOLEIROS
VASADOS VON STudK REAPARECE�

VENCENDO

TENlS--Torneio aberlo e

jogos e:m Itojoi
ConL'i'flllla se desenvolvendo com aceite deverá seguir sábado, de

muito eíllLusialSmo o torneio aberto ônibus.
de tinis entre os sócios do Lira Té- Considerando as excelentes re-

nis Oluhe. Iações sociais e ·eS'por.Livas que

Foram jogadas 4 séries de parti- existem entre os dois clubes, e da

das faltando para completar o tor- do o pl'(�pal'O Lécnico das dU3!s cqui
meio a rea,lização de 3 s·éries que I pes que g� encontrarão, é de se es

darão as f�müs e ·que apresentarão ,. pel'ar ,qll·e sejam f·ealizados Jogo�
o vitoriosn.

.

bem interessam.tes.
Em fa·oe, porém, do convite feio A. V.

Lo pelo 'C_ N. Marcili.o Dias, de Ita-

jaí, ;para serem ali realizados 11 AVAl E FIGUEIRENSE LIDERAM

"O 100RTAME AMADORLSTA
jo.gos amistosos com o Lira Tenü

Clube, serão tran&f.el'ida� para.o
Com a Iderrota do Clube Atlético

(ha 10 doe 'junho, às provas finais o Camlpeonato AmMloris.ba ci tMlin{)

CUR,IOSA ESTATíSTICA DE N'e sirmples mas.culinas. de Futebol encontra-se agora sob
" .

L ., - Qi\MPEONATO üE
UM TORCEDOR BRITÂNICO Aos. ,par'li:clas propostM .pel-o C._ N a ,segL1ln e sIlJuaeao:

10 lugar _ Avaí e Figueirens.e Com os ,iogas realizat!:o-õ nas !ar-

Um "fan" do futebol britâ Mami,lio Dias para o dia 25 s€rão
't d'd des de sábàd.o e domingo últíml1s,

nico acaba de chegar - diz o as seguintes: 6 Id'LllPlas e 1 simiples com 1 ,pO'n o pieI' I o.

20 lugar _ Camvana do Ar estão assim classifi<cadÚ's (JS Clll-

diario londroino Daily ·Express mascu:li:na; uma dupla e uma sim- t C L
Pau-la :ftamos, Clube Atlétilco, Bo- bes CO'll'c-orren ,es ao _.<lmpeoll,t (')'

-:-- a uma conclusão interes- p'lN\ feminina, e uma partida miocta . .

t ct-
ca-Luva e Colegi.al, corrn 2 pooLo.s da Dim.são de AspIra.n es da ('!' 3,-

santtssima, a qual deverá aler- ü vencedor do .Tovueio olbLení dPel,d�dos. e.

tar os mentores da "Football a taça denominMl'a "Amizade" e oe Cd'
.

. Foram realizadas .até agora 6 1° �u:gar - araVll!ua o �lo.r, c,nn

Associa:tion" . Depois' de dois vencedor.es das par,tidas ganharãc .

"'eleJ'as, com um .total de 29- tentos, O pon.to .p.erdIdo.
.

anos de .pacientes observações meda'lhas. lJ

I C I
dos q·nai.s o maior número foi ob- .20 lugar - FigueLren.se e o e-

e' ,anotações. o reporteI' torce- O Lira 'Denils Clube qU€ deveria d d
Lido pelo Caravana do A.r: 8 goa-Is. 'I

glal, com 1 ponto per I o.

dor veio a público de·monstrar hoje r.e.sponJder ao convite, caso o
As 3 rodadas deram uma a.rre- 30 JoUJgar - Clube Atlético f:}

que, dos 90 minutos de uma _.__ .._- _. -- _.

caJdaeão de Cr$ 8.010,00, danldo a Avaí, 'oom � pontos perdidos.
partida perde-se e.m media -OS CHILENOS. PARTICIPA- I P I R B

_ CA O maior renda o jogo .entre AvaÍ e ,40 ugar ,- au a amos � o-

rnais de um terço do tempo com RAO DO SUL AJlIERI N.
Fi'O'illf'irense .que akançou -a apre- cai:uva,. wm 3 pootos perdidos.

as bolas atiradas ·fora pelas l,a' DE BASQUETEBOL "

O
..,

t-ll' d r
ciavel soma de 2.524 crUlZeiroo, e a s prll1JClpal� ,ar 1 l,ell'os .) '}i! -

terai's. O tempo Pérdido com as Santi:ago do Chile, 22 (U. P)
menor o encontro CO].êgial x Bo- tame são: ,Comado, do Car.1VRu3:

".bolas fora", no jogo recente· -- Acaba de ser decidida a par"- dA!." I" B-tt '"

cahwa que foi ode 540 cruzeir.os. o r, ,com 1 .goa s, e 1 e;�.

mente disputado .entre OS sele ticivação do Chile no Campeo- wurt, do ,Clube Atlético, com 3'

cionados britânico �I do resto nato Sul-Americano de Basque- w..._-....- .........•.......•..-·-·-..-·.....-·---·.........
-

da Europa, foi de 331/2 minu· tebol, a 'realiZ'ar�se
.
no Rio ,de Cemius, Gravatas, Piiame ••

tos "o que é considerado um Janeiro. Os 'Organismos oficiais Meial da. melhoreI, pelaI me·

rOUlbo contra .0 espectador, que competentes concederam, afi- Dores preçol a6 na CASA MIS

paga para assistir 90 minutos nal, a v€rba necessitada .pela C'ELANRA - RunC. 'Mefre. li
(M_..-••_-_-.-_.....-_-••_-_-.-_..._w_-_..

- .._-.-_-.

de fUJtebol". Naquele encontro delegação de'sportiva para a

os britânicos chutaram pelas quela finalidade, cuja negativa
l.aterais 20 v€'zes, contra 45 dos anterior havia f'Orçado o, CMl-

europeus. celam�e ,sua viagem .

novo

Irajá Gomide

F d - C d D
'

" Realizados os jogos de sába-

_

e era�ao • e espertes do' e domingo últimos, damos

_
� a seguir a relação dos artilhei-

Tao logo o sr, governador do Estado,
.

altas autoridades, aos desportos de Santa: Cata- ros e arqueiros vasados do
Aderbal !lo da Silv�, re?'re,ssej civis, mílítares e esportivas, rína, Campeonato de Amadores da
de .sua viagem ao Intertor dOI representantes da imprensa e Nessa mesma acastão, o Clu- Primeira Divisão:
Estado, será realizada, na séde vantajoso número de esportls- be de Regatas"Aldo Luz" fa-
da Federação Catarínense de tas catarhienses. 'rá entrega das medalhas aos ARTILHEIROS
Desportos, a solenidade da pos- AI}ÓoS, empossado no honroso vencedores de sua regata in- Leônidas (Caravana) _ .

se do benquisto esportista ea- cargo, o 81'. carítão-de-Iragata terna, reallzada no mês de Saul (Avaí) .

pitão-de-fragata Álvaro Perei I Álvaro PeI'eÍ1�a do Ca.bo entre- abril próxímo passado. Chocolate (Paula Ramos) .

ra d,? Cabo 'no alto cargo de gará ao S1'. Aderbal R. da Síl- Serão também empossados Mandico (Paula Ramos)
presídente da "mateI''' barri-'. va o :título de Presidente de os nOl'OS membros 'do Tribunal Careca (Bocaíuva) .

ga:verde. .

Honra da entidade, em reco- de Justiça Desportiva. Hazan (Caravana) .

A cerimonia compareeerão, nheeímento pelos relevantes Far-se-ãe ouvir diversos ora- Lange (Colegial) .. - .

'além do preclaro governador serviços prestados por s. excia,1 düres. Lázaro (Paula Ramos) '"

PROGRAMA ESPORTIVO PA- Augusto (Figueirense)

RA�:!��NA Teriam fracassado as nego- ���ettAv���a�) .. :.::::::::::
Futebol ctações pÜra ii vinda do Capeta (Atlético) .

Nesta Capital:
Irassú (Atlético) .

C d Interuecíone! ? Ibio (Bocaiuva) .

aravana o Ar x COlegial I ,'LI • D
-

1 (
,

(C '"Ad"
'- ja ma Atlético) .

. ampeonato ue ma ores da conrorme sol icitação daquele clu- Car ion i (Paula Ramos) .

la Divísão) , no estádio da F. I lJe..· .
Fornerolli (Paula Ramos) .

C. D., ás 15,30 horas. E provável que o Penda !l�m�s, Lebeta (Caravana) .

Colegial x Caravana do Ar envie nova proposta no grermn I

(Campeonato da Divisão de . por.toalegrense, que Se mostra bas- ARQUEIROS VASADOS

Aspírantes), no· estádio da F. tante interessado em visitar nova- Rubiuho (Bocaiuva) .

C. D., ás 13,30 horas., mente a nossa capital. Adolfinho (Avaí) .

No IRio de Janeiro: O jogo entre Paula Ramos � Vadico (Paula Ramos) .- .

Olaria x América (Torneio I Internacional i:lal'h� urna nnda Currú (Atlético) .

Munícípal) , no campo do S.
.

aproxxnada .rl} 20 mil ri uze:;:'l!s Helio (Caravana) .

Cristóvão, á noite.
.

quantia insuficiente para esbrir Bitinho (Colegial) .

Fluminense x Canto do Rio as despesas de viagem lte' avião e Arí (Figueirense) .

. (Torneio. Municipal), no cam- »stadia para 2:1 pessôas e aínàajCalixto (Paula Ramos) .�.

po do Botaf.ogo, á tarde. mais 10 mil cruzeiros. T'atú' (Paula Ramos) .

DOMINGO
Futebol

Nesta. Capítal«
Clube Atlético x F'igueirense

(Campeonato de Amadores da
1a Divisão), no estádio da F.
C. D., ás 15,30 horas.
Figueirense x Clube Atléti

co (Campeonato da Divisão de
Aspirantes), no estádio da F.
C. D., ás 15,30 horas.
No R.io de .laneiro:
Vasco � Flamengo (Torneio

Munici,pal), no oampo do Bo-

tafolgo.
.

Bangú x Bonsuc�sso (Tor
neio Munlci!pal), no campo do
Madureira.
São Cristóvão x Madureira

'(Torneio Mu.nicipal), no CRm

po do Olaria.
Nesta> Capital:. Basquetebol
Lira Tenis x Clube Doze (fi

nalíssima da série em disputa
. da Taça "Maio de 1947"), I).a
cancha do Lira Tenis. Clube.

Ao {IUe apurou a nossa reporta
gcm, o sr. Irajá Gornide, presiden
te. do Pa'ula Ra,mos, desi!sLil',á de

trazer á n081sa ,c3!J.1Ítal a ·equi,pe de

p,rofis.sionai.s do InlJernac.ionaL :de

Porto Alegre, em vist,a do preço
exonbitarrte pr.@os'Lo pelo famoso

clnbe ri,ograndino, .para' uma única

pa-rtida, fr·en te· a'Ü iOl'ube da "estrê
Ia ·es.carlaie ", no próximo domingo

LEIAM A REflS'EA
O VALE DO IrAJAI

Hockenheim, Alemanha, 22

(U. P.) -- Mais de 120.000 pes
soas assistíram á vitória do au

tomobilista Hans Stuck, cam
peão alemão de antes da guer
ra, na corrida de 38 e meio
kms., em 16 minutos e 20 se

gundos, numa velocidade me-

5 dia de 141 e meio kms, por ho-
4 ra. Oito' carros italianos e um

2 inglês, todos dirigidos por cor-
2 redores alemães, competiram
2 mas todos, exceto Stuck para-
2 ram no caminho por ditícul-
1 dade no motor. Stuck dirigia
1 uma Cisitalia de oorrrda, cons- I

.J truída em Turiza.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CL l.lBE AT.LÉTICO CARLOS
RRNAUX

Hecebemos : - "TImo. Sr. Dire-

1:01' Esportiv-o do "O Estado"

Florianópolis - Presado senhor:
'['('11-110 o .prazer de comunicar a

V_ S. que no dia 6 de março p. p.,
foram empossados os membr-os da.

nova diretoria que regerão os des
tinos deste clube durante o ano de

8 19/17, a qual ficou assim conatítuí-

5 da:

4 Presidente - Dr.

4
3
2
1
1
1

João Amtõ-
ruo 'Scbaefer.
Vice<Presidenle - Ortwin Weh-

muth.
10 Secretário __:_ Antónlo HeiI.
20 ISecre.láriq - C. Gevaerd .

10 tesoureiro - Arnoldo Scha,3-·
fel' (reeleito).

20 tesoureiro - F·lavio Cervi

(reeleito) .

Orador - De. Jorge Edgar Ritz-

mann.

Diretor

Olinger.
Diretor

ohe,

espor-tivo Mário

Social - Walter Rava-

Sendo o que se nos oferece para
o momento, subscrevo-me apre
senLa,ndo os protestos. de alta 'esti

ma e d-isLinta co.nsideraeão.
Brus(que, 5 de maio de 1947.

.

Anlônio Heil, 1 ° se.cretário."
Gratos pela .gentileza da comu

ni,caç.rlO, a1mejamos aos novos odÍlri

g·en,tes da vaio r-osa agremiação
brusqlle·ps·e os melhores votos ds

felicidades.

\ '

tf('

"goals".
Salazar, do Paula Ramos. figu

ra c.omo o al'queiro mais va,sado ds:

Campeonato: 5 ve,zes.

A primeira Agua de Colhia feita

ftl) mundo foi fabricada 'Ra eidade

de Col&nia pela Fábriea de Joh..

Maria Fsrina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o H8MDO-se.ta feira 23 de Maio de '947 7

.................................................................................
'

," I) .. � ,

s-'O ;....... Est. Civil •....•.
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, Pais
-
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A8radeceriamo8. também, a ateBmeza de uoticias • D,MCimea.t�
lflUament08 e ou:tras, de parentes MI de peseoaà amiaaa.

,

DI. SAVAS LACERD�
,� !Md1co-cLr1h'glca de OlhOl
�- au'Y1dos. Nariz - Garganta.

Pl'o.crição da lantall da
contato

"_.IIULTóRIO - Felipe ScblrU"
"lt, 8. DaB 14 às 18 horas.

'�CIA - ConselheIro 1ft
fra, 77.

,TELEFONES 1418 e 12D<&

Ausente

II. ARMANUO' VALOIO
DE ASSIS

,,_ IlierTlços de Cltn#la, Inf&ntll �
.laiJIllrt.êncla . Munícípal e de.'

Caridade �

f!lLDIICA HitDICA D� ClUANÇAll
ADULTOS

,tlC)IfIJULTORIO: Rua NlUlee ....
JiI!uI!Ie. 'I (JjJdiffcio S. FrUlcltloo).
COnsultas' das 2, às 6; hõt�

Il!iJMID:Il:NCIÁ: Rua' ]Çj:arechaI Gu!o
lherme, 5 Fone 783

,DR. A. SANTAELLA
(DiplOmado pela: Faculdade Na·

910Jlal de Medicina da Unlversld,..
jle do Brasll). Médico por ooncur
,fIO do Serviço Nacional de Doén
.. Mentais. Ex Interno da Santa
Ola' de Misericórdia, 'e Hospital
Hqu6tr>co do Rio na Capital ..-.

deral
m.lNlCA Mll:DIgA - DO�N(.l,U

NilRvbSAIJ
- Oonsult6frio: EdWclo AmIIDll

NETO
- Rua Felipe Schmldt. CoD.llUltaa:

Das 15 As 18 horas -

....dêncta: RUJIl Alvaro de Carva·
lho DO 18 - FlorlaDópol1a.

DL POLYDORO S. THIAGf)
II6d1co do H03pltal de Caridade

de Florianópolis
'

AsS!gtente da Maternidade

OLtNICA MÉDICA - DISTúB
BIOS DA GESTAÇAO E DO

,

,PARTO

Doenças dos órgãos Internos, el!l

pecialmente do coração
Doenças da tiroIde e demais

, glândulas internas

nitlO'I1ERAPIA - ELEC!I'ROCAR

DIOGRAFJA - METABOLISMO
BASAL

OOD.sultas dlàriameilt.e das 15 às
18 horas

Atende chamados a
, qualQuetr'

hOra, Inclustve ,durante 8, noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor ;u:eSm.
) les, 18. ,one ,oa.,
,ItBSIDIlNOIA: A v e n i d a Tram·

powski, 62, F'one 766

DI. M. S. CAVALCANTI
Cl1:nica exclusivamente de erlanÇU

Rua Sal'danha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. NEWTON D'AVILA
OperaçOea - �lIÍÍI UrinArias -

Doenças dos intestinos. reto' li
mWli - Hemorroidas. TratalDen.

to da coUte amebiana.
Fill1ot,!!I'apla - Infra vermelho,
Collliulta: Vitor Meireles, 28.

Atflnde diariamente às 11,30 .!II
.. l tarde, das 16 hs. em diant.

, Reald: Vldal Ramos, 66.
FOIliI' 1067

....... - -... ...__ .

DR. ROLD10 CONSONI
�GIA GERAL � ALTA m
IIilUBGIA - MOLll:STIA8 DlII ••
•... NHORAS -oPARTOS "

!formado pela Faculdade Ge MéCH
.,� da Universidade de 840

l!'fIli:lo, onde foi assistente por Yi'
l"foI anos do Servdço" Cir11l'glco' 4.

Prof. AUplo Correia Neto
'

Vh'urgia do estômago e vias bl,
� intestinos delgado e grOIlllG
t1r6!de, rins, próstata, bexiga,

llwro, ovários e trompas. Varloo,
w., hidrocele, vartsés e' her'DII'

CONSULTAS:
.... :I às 5 horas, à "Rua Felpe
lleblnldt, 21 (altos da Casa Pa,

raíso) . Te!. 1.l598.
IIiJIIIIUD:fIlNCIA: Rua Esteve. J.,

ntor. 179; Tel. M 764

DI. MRIO WENDHAIJSII
Dwnm- do Hospital "Nevê. R(j_�
CUNItA M:tDICA DE I ADULT06

E CRÍANÇAS
CorI,u1t6rio, R, Visconde de Ouro
�nto, 2 - esq, da Praça 15 de No
_bro leItoa da -Belo HorlzODte-)

Tel. 1545
Comulta., du 4 ia «I hora•.
ae.idência, R. Felipe Schmldt, SI

- Fone manual 812

CONTA CORRENTE POPULAR
JuraI 51/2 a. .a, -' Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação ,com cheques

Banco do Distrito 'mIMai S. A.
CAPI-TAL: CR$ 60,\)00,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

,

Rua Trajano. 23 a Flol'Iànõpo8ls

4UTOMDBI�IST4S I
Atençao. "

Po ro O seu dínamo ou

, motor de arranco

Ofl'CINA, ENALDA
Rua Cc nselheiro Mafra

Ele, 94

o GOVÊRNO BRl'fÁNICO
AJUDA A(.)S AGRICULTORES I� (a) ••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1
Londres, (B. N. S.) - Os

,

Jlmpl'eBo eu G 80
' agr-ícultores da Grã-Bretanha

w: .....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... estão fazendo um esfôrço notá-

� do Pai (mãe)' vel para tornar as terras que
................

,
.

\
-foram inundadas aproveitáveis

Observ••
,

.......•.•.•.••••••••••••••• � •••••••••.••••• , •••••••••••••••• para o cultivo, pelo menos, pa-
ra uma plantação ,limitada na

•••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••••• primavera. O Ministro da Agrí-
cultura 'anunciou que o govêr
no tomou novas providências
para estimular a produção nes-

ta primavera, que constitue o

primeiro ponto do programa
adotado pela Conferência dos

Agríoultures, realizada fiá me

nOS de um mês. É €vidente que
(para evitar sérios' atrazos no

trabalho, os agricultores .te
rão de fazer consideráveis des
pesas extraordinárias e tam-
bém as:sumir certos, riscos, em

vista do fato das plantações
terom sido feitas muito tarde. Pode "8Itl·uoar ros' .-

o QUE A VETERINÁRIA

o· govêrno resolveu, portanto,
' \I ti

- SIGNIFICA PARA A ,DE

fazer acréscimos especiais aos d-'I'o'do Entre' t�Rto
SAúDE PUBLICA

preços das colheitas semeíadas '.. UH --- Cresce e aumenta, por todos O'S

na primavera e de leite, como
Estados Unid-os da Améraca do

.medída purante excepcional Belem, (E.) - A policia Norte, a crença de' que o Con-

e transitória, destinada a com- carioca respondendo a umal selho de Saúde Pública que 'ser

pensar os enormes prejuízos consulta da pohcia paraense, ve melhor é o que tem entre

sofridos pela agri,cultura' declarou poder o deputado co-los seus membros um membro

consequência do inverno,'� munista Henrique Santiago, da profi'ssão Veterínaría. A

cessivamente rigoroso. e,
I
(las cont�nuar rêsidi�do fia sede do p�ov� �e quão yal�o�,a.é � ?on

grandes inundações que se se-
Partido ,ComunIsta, á cuja en- tríbuíção do Vetermano e tlus

guiram. Esse aumento 'só 'foi, trada deve haver vigilancia trada pelo fato de que .Arthur

concedido depois de. ter ficado permanente. F. S,chaJk, um Veterinário, j.á
devidamente esclarecido pelo .. , ......•............... ,., servIU duas vezes como presl-

Sindicato Nacional de Agrtcul- Ouer' cess'a-'O' ,'dente do ,:' Bo?-r� of Health of

tores que, não será utilizado ;w", õ::! Columbus , OhIO U. S. A. Em

como base para qualquer re- nW!ailll,B,ita' 1940.' .N. C, �ysart, Doutor em
visao de preços que venha a �a' IU(, ,Medl:cma, DIretor "do, Departa-
ser discutida futuramente, Rio (A. N.) _ O Ministro!

mento d€ Sa�de P�bhca d�,C?-
Todas as informações rece- 'da Fazenda enviou á agenriallumb�s, OhIO, dísse: �os

bídas mostram que oa.agnícul» ,,�s,peci-al::-:Iil�;;;de�e� a; eçs:moniia a;credl��os que, pa�a 'Ít1,-nc�o
tores souberam corresponder do Banco do, Brasil o ofício] nar erícíentemente, e essencial

perfeitamente 'á bôa vontade-do em que, o gõve'rno�de' São Paulo] ser um dos mem?�o's uma a�
govêrno e q�e ,estã? trabalhan.. lonsulta sô?re a. pos's.ibil,idadel tO,TlI?-ade em, lvIedliCma, V�terl
do de manha a nOIte para que de, ser cedIda gr3!tmtamente nar:a. E!e, e aquele a q-�e� os

o aproveitamento das terras áquele Esta;do' a fazendà de outws, rnem�ros se dlrI!?em
seja o melhor possiveI. Monrde'ste. qua_:rudo preCIsam de uma onen-

taçao e conselho, quando um

regulamento sôbre inspeção de
alimenitos é proposto, quando
medidas de con.trôle da Raiva
e'stão em causa ou, quando al�
gum processo novo, de labora
tório, relaciona;do cOm a!imelll-'
tos está em disüus'sao.' Em re

sumo, o Vete'rin'ário trás ao

Con'selho de Saude Pública, do
qu,al :faz p.aI'te, informações va

liosas, 'obtidas como conse

quência da' sua in:strução es

pecializada e' da, sua' experiên
cia. � Edit., pela S. B. M. V.
e autorizada 'Pelo AlUed lJabo-
ratories, Inc.

DR. BIASE FARACO
.Mtco-chefe do Serviço de srun.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SiENHORAS -

S1FTLIS AFEcçõES DA
PELE - RAIOS llNFRA-VER·
MELHOS E ULTRA8-VIOLETAS
Cons.: R. FeJipé Schmidt. 48 -

Das 9 à. 11 e dos 5 às 7 hra,
8e8.: R. D. Ja1!me Câmara, 4,11

FONE 164'8

DR.
Moléstias' de senhora

Consult6rlo - Rua Jo!1o Pinto Do 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Rell1dêncla - Rua Sete de Setembro
_,.., (Ed>!ffcio, 1. A. P. da E,stlva)

Telefone M. 834

DI. PAULO FONTES
Clfnlco e operador

CoIl4ult6rio: Rua Wtor Me!Jl"eles, 2tI
,

Telefone: 1,405
Conaultas das 10 às 12 t! das 14 li UI

Residência: Rua' Blumenau, 2.2
,

Telefone: 1.62�

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prática - conhecimento do --motor.
Atendem, se chamados para reparos.de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

esguaa�ias
de

NaiJeiva
- /

REINISCH . 8. A.
Rua João Pinto, 44

"Telefone, 11�34
Florianópolis

, ' I'
------------------�--------------------------------...

11
..

·�Ba.Bm�ãE
ag..=-..mz EB Eã�am�rliI..·� F"a·b·r·i·c·a·nat·e"eE·d·�·9·t·rl·'b·u"i:·--·QD:�:.a��'f·��·à·s"a·f·a·m"a·d·a".·c·o"n·�"�lm'li. '11 111 facções "DISTIN"rAft e RIVET. Possue um gran.

I
de sortimento de casemiros. riscados. brins -

'

bons e baratos. algodõ�II" morina e aviamentos
poro alfaiates. que recebe diretamentfl das,

,I melhore. fábrica., A Cama ·A CAPITAL- chama a ateng8.o dos Snrs� Comerciante. do interior 'no aentido d. lhe fcnerem 'Jma ,,',

'"

viaita ante. de efetual'em suoa comsn'c:ul� MATRIZ em Flol'ian6poli•• � 1FILIAIS em Blumenau e Lajes.
-�,••ª===-BE·�··za,zAEa�\@���m�*�*�"�G55Ij�H.W&&m'�§�f..�..a.-=-=..ag"B2Z4�e""'''&a''''''''''''''"BB"&E�....mz..mam.�"""""Em�===-..�.. rwme��WBámI4D.Bi�&&*�..gaem�=aBBmB3f'

RETIRARAM ,SUAS CANDl-
, "

DATURAS
l'ôd�s as bebidas, inclUSiVe aI!

fabricadlllL em (}utros· Estados.
í"etiraram suas candidaturu.
{I.ra t'l!inar nos lares cat..rl�
lleaSell, - em vista da cert1&li-
1M vitória do aperitivo KNOT,

'4."r·

É IDU.' DOWiQA
MUlTO PERIGOSA:,
PAltA A FAMÍLIA
E ,PÁRA A RAÇA.
-'

AUXILIE A COM-
BATEL-.l.' COl{' O

-[ãU-iHII:lnIDlfIT!l
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Na se.ssão de' ontem, do Sup�!ior· Tribu��1 Eleit�ral, foi, J, negado, unanimementr"
, provimento ao recurso

.

da Onlao Democrallca NaClo�al, contra a expedição dos
diplomas aos senadores catarlnenses�tI" -

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

Fixado O preço do pãoI A C�mlssao Estadual de

�l'e-I' Art. 2° -:- 'A iixaçã9 de pre- I . _

..�os ba,JX�u, ontem a segulnte t co do artígo anterdor não inclui ,pllb}i�aç�o, 'revo�a�tas, as , dis..-

� � I Portaría .n, 4 de 22 de Maio os pães especiais, con-siderados posrçoes �, eontrárío.

"'Frorlan6poUI,' 23 "d� Meto de, "47 de 1947
. _

"de luxo".
'

Florianópolis, 22 tle maio d8'�
A Comissão- Estadual de Pre- ;, Art., 3° - Esta Portaria en 1947

da Cunha Cond'enedo Ç?S <lo Estado de Santa Cata- tra em vigor, nÍl/-dáta de' , sua .Leoberto Leal, Presidente
..

lU, rma, no uso de suas atríouí- -

a 20 a,nos ÇÕ��:;iderand'o a neeessãdade Negociações de pacificação
Procedente de Curitiba,'

/' -

H k 22 U de serem fixados os preços do nO, P'
.

onde exerce ..-lo alte» Iunçõe« ,ong ong, (. P.) ---,- O ""

_'

' �'r�lIual
,

'

v .. " '"

M' R b rn. k pão, em todo o território esta- "

U U� .

.de Chefe do 'ServI�o de Saude ajor yosa uro ranna s, um dual:
. , ,<' UíRUIGUAIANA, 22 (A, N,) - 'I'enm.inadas as solerííõades da inau--

da s» R. c M., e com o fim dos comandantes da divisão,
,RESOLVE

guração ,da. !pOlnte intermaoional os presidentes Dub:-â e Peron dirigi-'

(lspecül1 de inaugurár o Ser- japonesa que realizou o assalto, rarm:s,e á ,cidá,q.e de PruSlSO de Los Lihres onde o úl1e?e .da Nação Bra-s-

viço Odoritolàgico. do l4.o B� a Hongkong, foi condenado a
Art. lO �)j: fixado para todo sí.leira fOI saudado pelo govemador da provinda llé Col'rienles.

'

Ao"

C h
'

' 'vi-nle anos de. prisão pelo trí- o E,S,.tado(ld:e 'San.ta Catarina, mei,? ,d!a teve Iugar o lançamento. da pedra funtlai'penta1 do grarníe-
, c egou a esta Capital o

bunal de" Crimes de Guerra,
o preço máximo admíssível do a�d�torlO ofl�Eecldo pelo B,1'asjl á cidade argen:tiIi� de Passo de J...os'

cel, �r. Raul da Cunha Belo. pão de trtgo 'puro em
Libres, ocasiao ,em que discursaram os Pref.ellO'fl de Uruguaiana f!f,'

A' s.s., que .rezn sido muito como responsável pelas atroei .' , '. um Passo de Los Líhres.
.

t d dades praticadas por seus sol- cruzeIrO (Cr$ 1,00), pará. uni , ..,.,-- --.Jo........ _.,_

cumprimen a o, apresenta-
dados. dade de 'cento e cinquenta -(150)

mos nossos votos de feliz
estada em Florianópolis,

gramas de .pêso, e preços cor

A' margem das' ses5ões respondentes para ;QS múltiplos

da Assembléia
.

ou sub- múltiplos. ,

Exames para '\rádio
amador
A -Delegacía da Escola de

Aperfeiçoamento na Diretoria!
Regional dos Correios e Telé-l�����������������������II!I-..�!!-�,�.. -_:"

grafoa-desteBatado, co�unic�lFes,ta das Rosas Os últimos
aos senhores candídatos 'InSCrI-
.tos, que os exames para ra4io-l 'I'lnhav que ser assim. A al- gafanbofosamador realizar-se-ão no dia 31 ma boa de gente catartnense e,

..,;

dó corrente mês, 'ás.15 horas, príncípalmente, a' nobresa de Rio, 22 (A. N.) - Segundos
em uma Idas 'salas daquela Di- sentimentos da mulher cata- esd,a�e�e a divisão da' defesa.

re�oria. rinense, responde sempre com s�mta'rIa vegetal ao mínísté-
.

grandes iniciativas aos chama-: rJO da Agricultura, as nuvens-

de dos de Caridade. I
de gafanhotos que apar�cer�IIlit.

Bastou que o ST. e a sra,
nos "ceus ,?e Santa Catarina san:

Aderbal R. d,a Silva laqçassem' remanescente� que le;v:antaram_c

Récentem'ente nomeado a campanha do "promir" pa-
voo no Parana e R. Grande da'

para o cargo de Diretor do ra resUtuir a sande aos hanse- SuJo '

Hospital MNitar da Guarni- ticos, paTa 'que o apelo en- . �L�mas des,sas nuvens dÍ-

çã�' de Florianópolis, chegou contrasse eco em toda a 'parte. rIglr�m-se a oeste; rumo a Al:-' ii

a esta Capital o sr. maior Vamos ter, agora a Festadas' gentllla, enquanto q:ue � ultl-- t
Manuel·Lucas de Souza. Rosas, promovida por um gru_l ma delas tomou a dlreçao de:' ,

O ilustre militar receberá po de gentis seIl!horitas dai�;,._.,...._ .......,.;,... __ _"

,a direção daquele estabele- nossa sociedade e que se rea- .

cimento hospitalar, das mãos lizará dia 14, ás 22 horas, no QPANDO TEUS FILHOS
de seu atual diretor, maior Lira Tenis Clube, e cu�o, prD-' te perguntare... e que ê
Francisco Rodriiues de Paula duto se destinará á aquisição um lázaro, dize-Ifles que é
Leiva, ultimamente cJassi- d '1 " ."

o nH agroso promlll. 1lRl enfêrmo que poderá re.
ficado no HospH:al Central P 'd I

, ara nos conVl ar e para cup r
"

d tdo Exé.rcito. inteirar-nos da: nobre crl1zada, �.ar a sau e com o eu

'Ao sr. maior Souza, os nos- estiveram ontem em nossa re-, aUllio.,
sos votos de boas vindas. dação a stas. Ruth Moritz Cos-

".._•••_.���

A· d
- ta, Lina D'Alascio e Modesta Dl

..
.

10 a oao recuperou Savas que nos pediram fossem, rOla em massa
a V•

- . pelas .colunas do nosso jornal, Paris, 22 (A. N.)' -- O Miu-

18aO convidados todos ds socios do, nistério da Guetta anunCiou.�

Rto;' 22 (A. N.) - A Senhora Clube 12 e do Lira Tenis 'CIUbel que iniciará investigações nOl-"

kmeHa V1'eira Carvalho, que, para abrilhantarem com sua, presidio onde 0_ ",Orgão ,man-'

ficou carga ao
I contempar O presença it,Festa.: das' Rosas. ' I'destino" tem "preiparado' a"'fn

eclipse :em sua face clllm:inante, Teremos" aSSIm no qia 24 ;;a ,e),;U,massa d� prisionei ro.s;,,;
ainda não recuperou a visão. mais em grande acontecimento",de,,guen-a alemã:es internad()$'
A referida senhora 'continua socIal. ',na Flrança;:";
sob'cuidados de medicos� espe- ,\ " , , "

.

,�',

�stas. 'I "CAN'TO
Liberdad,e' de
impr�,�,sa' A ,crônica, aJi,ás, dnplumellte �'ônica, que- CJ! ,"Diário" PUbli��'
I.lake Succ�ess.! 22 (U. P.) - acêrca da se'ssão de ,ante-ontem na Assemlbléia Co:ns'Li!;uinte, quase imn

Por :sua comlssao a ONU; 'sobre teligivel em' ,p.ontos Elssenci3lis, salvOru-s,f} com �t idéia mãe' de tl'a:ns-
'J

a Hberdade de informação e '?l'ev,er ul',elClho _iCLêsLe l!l0desLo � jow�� can!o, de Plá�í,ri.a.; Não fôra:'

imprensa de.cidiu solicitar aús,I'S:�O.:."" ?U�'Ü mereCImento nao tilfl;a a ürOD>Ji0a. Infe-hzmenLe; a tran8":-

"

" '_ crlçao f ()lI ta.o< mal adalptada, ,que ,da pena! Elnt.re uma ressalva a''or:6':'
3.ipr�lsen·tem .'�uges�pes para a s'enlruda por ,dois deputados pesserii-stas aOiS pareceres, por' eles' meSlmO'S"

governos 'lllteressadoB que eLaborados, e 'uma indicação, vai uma distância muito< grande, O caSO"

conferência internacional mar- do ,seu IRarri1ir'o é outro! É rnuito,difer,ente! Os deputa;dos Blase;'F�tr.aco'

cada provisóriame'Thte para 194& e P�n0 Al'lYuda arcJhavarn qu.e o�ExecUJtivo _d'eyhi atacar 'o problem�,Aaj
E

'

. . M.l:\,I.a1'JU no ,Estatdo, uma vez que, outros, tao ,grave.s, como o da slflllS
na

. �ro.p�, e p'ara permItir a e ü da tub81'clulüse, não fossem pr-ejudicauos" Nóte:'se 'q'ue·'Bssá Tessa1-
partImpaçao de dezoito organi- va aos prÓ!p,rios par�cer,e,s, demonstra apenas' o zêlo e a 'honestidad-B'

zações. dos ela,borax:l'or:e,s das pare0eres. 'Posta em votaç,ãa foi regeita-da" Iss{)'

_________________�_--__---.,....--_� --- é de,rr,ota ou vitória?' ,

rPITID,I@,IIR :�:::D:::t� ���!���l���;:����������
tuvivo à indic,ação do deputado Or,ty i"h:l!�ha;do .. e.m prej,uizo< da econo-

•

CeI. Dr. Raul
Belo

I

l; AVISO

I

, I'
I

I

Ficam sviseâo« todos os

diretores das sociedad�s bene
ficentes e as demais pessoas
que se ititeressetn pet« ques
tão da Assistência ao Real
mente Necessitado. que a pró
xima reunião será dia 8 de
Junho. Antes daquel'a data
diariame.,nte dás cinco as sei�
horas da tarde, na séde da

L�8ião�'B;rasileira de AS'sistén-1
ela tera uma pessôa para Iatender e quem deeeier in-

"

formações ou' quiser, cola
borar nesta nobre causa. I

I'

II

(;rime em

Caçador
,segundo nottcias ontem conhe-.

cid'as nesta Gaipital, a eidade de Ca

çador, ante-ontém, foi llibalada por
dolor,()sa e Jamelnt';'vel cena' doe
�angue, na qual pendeu a vida o

diretor do Serviço dt E:Jq)'ansâo 'do
'l'ri,go, ,a.grônomo' �loaCir Sampaio.
Embora desenoo.nlTadas ,quanto a

urna ve.r.sã,o, ,es:SUiS noticias adean-
, tayam que o assaJslsi-no era ,el,emento
da Fôrça Policial,

Pro.curaIlido slilIber detaUl'EllS dessa
l'utuos,a; oCOO'irênaia, soubemos, ,de
f(}ll'Le ofidal, 'qrue S. EX!cia" o Sr.
Gov,êrnauo1' do ESltado, posto. ao

par dó tnáiil(}() a,coTI'too-ilm'ooto por
te}egrwma que lhe, etlldereçára o sr.

Gel. Cid,Gonzaga, So<gro da vitima.
, lrn.OOi!áV men:ie" se'; c'nmuIliicára�' c�
esta Call>ital, deLeIlminando tôda.'l
as Iprovidêp,.ciats neoessáTias, iniClu
sÍve a urg,éutê'i!da do;sr" DelegadO

.

de Olldem Polfti;ca ,e Social a' Caça
dor afim de presidir rigo.1'oso in

quérito. De Joaçaba, onde se achava
{} ohefe do Execwtivo fêz seguir

.

para .Caçàl!'!or Q 'sr. ctlipitão 00man

j:ianle da cOIIl(p,anhi,a da Fôrça Po
LiciaI, aquartelada n3ique:la cidade
O dt'. MoaclÍr Sampaio eea; fun

cion.ãrIo da Ministério-da Agricul
tura e p,elo seu ,ca.rláter e invulgar
c3ipacid-ade de trwba'llbo ',gozava de

g.eral eSl,t�ma e do m�,lis alto concei
to enfJl'e seus colegas e superiüres,
Ainda r,ecentemente esteve nesta

ClliPital, onde tomou parte ativa ,e

destaiCada na Reunião 'Elco.nomo

Agr�c01a, ef,etivada aos primeÜ'os

A Assembléia ern sua \ últi-
, ma 1'eunião, deliberou e;JJp1'es-,
sar os seus aplaus,os aos Pre
sidentes Dutra e Peron, pela
inauguração da Ponte' Inter
nacional.
A proposta partiu. da ban

cada trabalhista pela palavra
do deputado Braz Alves que,

'

retembrou o sistema pôsto em

prática pelo ee-PresidenteGe
túlio Vargas,

O iiâer da UDN aprova a

moção 'e faz um reparo, dizen
do, que, ,ao Barão do Bio Bran
co ;e não ao SI': Getúlio Vargas
se devia á iniciativa dos en

cont'ros :P1'otocolares,
Nesta ,altura, teria de dizer

o de'J},utado Braz Alves:
"Aqui se fala de Presidentes e

nãO, de Chancele1'es.,.
'

Mas, " não :disse. '

* • •

Os constituintes contam na

certa entoarem :o seu. "Epini
ria" cômo faziam os gregos
que 11'iunfa1;am. Todos têm
como : ce1'(0 e ;incontestável,
qt�e a Constituição fica?'á pron
ta 'no dia, hm'a e P1'OSO mm'

cados, Até lá, ninguem ha de

fracassar por minaoa de ins

piração, pO'l'que, corno dizia
Carnillo C. IB1'anco, "não ,há de
escacear o quilate da idéia. .. "

Para ,aligeirar e tm'nar mais
am�nas as hCJ1'as da espera, o

Uus{re deputado Kondel' Reis
se ,entl'ete1'á eom a leitura dos

..• cornplicadQs 'q,uadros, relatos
e mapas, estatisticos ern suas

mãos. Os disCU1'SOS remodela

: dos' nas fÓ1'mas teOlógicas vão

'paltsando.
'

Zé do Congresso

84MUEL SANDRINI-
Procedente de Orleans,

onde exerce, com gerais aplau
sos, o cargo de Prefeito, che
MOu a esta Capital o sr. Sa
muel Sandrini.
À S.S. de's�iamos uma feliz

estada entre nós.

dias do cffi',rente mês.
O (}�ime não teve quaLquer li,ga

ç,ão com fatos politi,c.o-pantidários.
Este jornal a'g>l1l1I1da maiores

detatlhes para' infO'rmar o pública,

�EbAÇÃO

"Chassis)
(;A.P.A'(IDADE 1.506 Ks.

VENDE-SE,

CAMINHONETE ,NOVA

INFORMAÇÕES NESTA

,.

'I

Maj. Manuel Lucas
Souza

!,

,
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