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Iruurgurede: a AMncia da Caixa Econômica Federal em Ite je i. +

• O dr. Brasil Viana'" Conferência
pronuncia o seu discurso. - (Vide reportagem. à pago 3):

e�baixado, americano
O EE U -d d' DI·ssolvido O exe· rei-lo Buenos Aires, 23 (U. P.) - nel Peron. No momento dos

S n I OS COnCOr aram l Anuncia-se autcrízadamente cumprimerntoe, o major Carva-
•

.",. poloneAS-n8.penl·DSula que o sr. George Messersmíth lan disse áo novo representan-

LONDRES, 23 (U. P.) _ Os Estiados Unidos aceitaram. o
solicitou e obeteve uma entre- te dos Estados Unidos: "Pe-

Pedido britânico para auxiliar o abastecimento da inâia e da L dr "3 (U P) E
vista com o presidente eleito ron deseja que tenhais uma

• on 1es,;c, ..
- r-dA' A 't

.

ii r t d A t'
parte da Alemanha ocupada pelos ingleses Foi o que inior- t B' tá d "F

a rgentína, . crescem a-se. muito e IZ es a a na rgem l-

A

• ,

�e:s eVl.n, ,�'e.cre ar�o � o-
que até já foi marcada a data na". Messersmíth declarou aos

mau hoje, na Câmara dos Lorâsç Herbert Morrison, presiden- reign Ottíce anunciou que os do encontro. jorualístas que não pretendâate do Conselho dde Alimentação. Segundo o mesmo iniorman- 110 000 soldados polon s do *

ie, as zonas norte-americanas e britânicas serão colocadas na 0"
".' e es.

.

fazer nenhuma declaração for-
.geueral Wladlslaw �r:der, q�e RECEBIDO PELO REPRE- mal antes de apresentar suas

mesma situação, no que diz respeito à distribuição de víveres. s� encontram na Itália, serao SENTANTE DE PERON credenciais ao presidente Far-
dispensados pela Ingfaterra e Buenos A�res, 23 (U. P.) - rell. Disse, entretanto, que se
terão per'I�ll's<sao de permane- O embaixador Messersmíth sentia sacístetto ern vir par.a a
cer no pais, como trabalhado- chegou às 16,45 horas de on- Argentína, tendo aceito o pos
r�.s. tem sendo recebido pelo sr. to de Buenos Aires porque de

Paul Carvalam, major do exér- sejava de coração a solução,
cito e representante do 001'0-1 dos problemas americanos,

Assinarão UIIl 'tratado
Nova York, 23 (U. P.) - o

d
-

chefe do govêrno republicano e nõo agressaoespanhol, José Gíral, foi con-

vidado a depor hoje perante a

-

PAR.iS, 23 (U. P.) - A União Soviética e OS Estados uni-\.
fome' a 800 dos vão assinar um tratado de não agressão, que deverá ter a

a sub-corgíssão do Conselho de b.�

Segurança, criada para ínves- duração de vinte e cinco anos. Foi o que informou o. semanário

de pessoas tígar o caso da Espanha. Se- "Sarnedí Sair", ao se referir ás atuais negociações de Was-
. rá esta a primeira sessão pú- híngton entre ru?sos e no�rte--ame:icanos. A!nda segund-, .

a

NOVA IORQU.E, 23 (U. P.) - O 'cx-pl'esi'dente Hoover blica da aludida sub-comissão. me�ma fonte de informação, o a�ordo de nao agressao sena

fará apelos às nações Iatíno-ameríeanas para que cooperem assinado pessoalmente pelo presidente Truman e pelo mare-

na tarefa de alimentar 800 milhões de pessoas com fome, em Real·,zado ODt m O
chal Stalin, que se encontrariam em Viena, no próximo dia

todos so países devastados. Entrementes, o 'senhor Hoover ,e, 10 de junho. O mesmo semanário acrescentou que Truman e

está �erminando �s preparativos ,para e�pl'�endel?
.

no próxi- .funeral do Stalin Já conferenciaram duas vezes pelo telefone, nestas últi-
mo sábado, sua viagem pelos parses

. latfno-ameríeanos, que mas três semanas.

tem como finalidade obter dos mesmos um maior auxílio pa- Ilurdeal Gasparr·.
-----------------------

ra a UNRR.A. O primeiro país a ser visitado pelo ex-presidente lJ Sera' ,gUI·lbotl·nado sa'bado,é o 11léxico. -" .

".
_ Roma, 23 (U. P.) - Foi rea-

R h t·d·
lizado esta manhã, na igreja P�RíS, 23 (U. P.) r: ? dr: Marc�l.Petiot, o barba-�zuI

ecoo eceram O novo par I O de Santa Maria, o funeral do d�'caJpItal fra�l,1c�esa, sera g';lllho�lfl�do as 5 horas da manha de
, I

cardeal Ga.sparri. Estiv8ram saJbado, na pnsao da Sante. A ultIma esperança de salvar Pe-

BERLnI, 23 (U. P.) - Os quatro grandes resolve,ram re- presentes ás cerimônias fúne- tiot desvanceu-se esta tarde, quando loi recusada a clemên-
conhecer o novo partido socialista, praticado pelos l'Ussos. Abres dezoíto cardeais e dipio- da solicitada ao presidente Gouin. A data da execução esteve·

nova entidade, resultante da, fusão dos comunistas e $ocialis.- matas acreditados junto à para ser adiada por ser possível que a guilhotina, em des�s.o
tas, foi organizada. inicialmente na zona de Berlim ocupada Santa Sé. A missa de requiem durante muito tempo, não estivesse em condições de ser utlh

pela,s fôrç3s soviéticas. Seg'Undo . informou-se, os .sociais de- foi oficiada por monsenhor zada. Mas o carrasco, que a examinou, achou-o capaz de cum

mocratas que se opuzeJ'am à fusão contiuua�ão tendo direito Angelo Bartolomasi, assistente prir sua missão de mandar palra o outro mundo o novo e fa-

.fi funcionar linemente como p'Rl'tido independente, do trono pontifkio. Imoso "barba-azul".

I

(I MA!::-; AN'IIGO DlAHlO DE SANTA CATARINA

Proonelario • Dtretor-Oerente: SIpNEI ;\!lICETl :.__ Diretor: BARREIROS FILHO

TrulJla·n D,ao conseguiu
evitar a, greve

WASHINGTON, 23 (U. P.) ;;- As autoriâaâes norte-ame
canas estão aguardando o "sim ou não" dos sindicatos ferro-

., , 'Diários, que marcaram o início da greve para hoje. Entremen
tes, para evitar maiores prejuizos o çooêrno, mobilizou todos
os caminhões disponíveis, que estão prontos para o transporte
de gêneros de primeira necessidade. Por outra parte, a Casa
Branca continua intensificando os seus esforços para eoitar
outra paralização de trabalho nas minas de carvão. .

WASHINGTON, 23 (U. P.) - O govêrno 'norte-americano
pôs todos os meios de transporte, terrestres, aéreos, e fluviais
sob seu estrito conirôle, ao vencer-se o prazo da trégua da gre-
ve ferroviária.

.

.

Essa medida foi tomada pelo Escritório de Transportes
de Defesa, logo que chegou a comunicação da Casa Branca de

que a greve não [ôra evitada. As autoruiaâes, ao mes'f!i-o tem

po, começaram a dar publicidade às listas de restrições para
cada tipo de transporte.

Entrementes, iniormações ainda não confirmadas indi
cam que a greve já estaria sendo apl« ada no léste. Momentos
antes de terminar o prazo da trégua, estavam reunidos nas vi

zinhanças da Casa Branca cêrca de cinqiienta jornalistas, à

espera de um comunicado oficial.
'

- ,Batalha, de Tuiuti, :Iarca hoje o calendári'o .militar do Brasil. Uma vitória de
-I - eltão� -n�l- sexênIo de - 1.864, a 18-10, onde refulgem, já recobertas· pelo-_' pó de ouro
da história pátria, a figura do General -Osório ·na infantaria, e a do General

. MaUel na artilharia. Saudemos,. pois, nesses dois grandes nomes, O·, Exército
Bra:sileiro, pelo transcurso da gloriosa dalta.

Ano ,XXXI: Serta-Fe re, 24 '1a Mala de 194ó' ;
,

N. '9152

Moscou nãe esclareceu

Flori, nÓl)olls

LONDRES, 23 (U. P.) - A emissora de Moscou anunciou
esta noite que foi consumada a evacuação do território ira-

I
niano pelo exército soviético. A irradiação russa não esclare
ceu a data em que foi completada a retirada do exército ver

melho.

Foi pelns ares a I-ábrica de pÓlvora
ROMA, 23 (U, P.) - Foi pelos ares uma fábrica de pol

vora em Tiuoli, a quinze milhas ao. noroéste da Capital ita
liana. As primeiras notícias referem-se a dois mortos e cêrca
de 60 feridos. São desconhecidas as causas do sinistro.

de Peron com o

•

LOUVAVEL, INICIATIVA
o caso da Espanba
oa ONU

o INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS VAI ORGANI
ZAR UM CõRO ORFEõNICO EM FLORIANóPOLIS
Pretendendo organizar um côro orfeôníco nesta Capital,

o Instituto Brasil- - Estados Unidos convida a todas as pes
sôas interessadas Rara a reunião que para tal fim terá lugar,
ás 19 horas da próxima quinta feira, 30 de maio, em sua séde
social à Rua Artista Bittencourt n? 2.

Nessa reunião serão feitos os primeiros tests. O côro fun
clonará sob a regência do maestro Jorge Kaszás.

Para matar
milhões

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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macàu nem a p rovrdê ncia tomada.

o QUE SE PENSA DA I banha, tomate, cebola, alho e

])'IULHER [louro. Servir quanto com o mo-

A Natureza faz as mulhe- lho, batatas inglesas cosidas e

res quando lhe é possível ta- arroz.

zer homens.

Aos nossos

'Agentes
Leiam todo dia esta (oluna

até o fim
-- Pedimos avisar por telegra

ma, qUGlndo o jornal não chegar
no mesme dia.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES'
t"l{EL.AUu Lt..J IUJ\ .' .•u: ne

lJ1r.e;'t:��a e, realn.eme un.a �.HO\'ld�IJCta

vara endu-ei tar (J que estiver err-ado ou

para quI:' a l .... uma 1 ..rh.a nau -e rem ta: e

NAu o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa podera vir a causar. ent.arru-

n're-a 4 SECÇÃO R�:CLAMAÇõF,�,
de O �STADO: que o caso será levado

,� ''k- �ri'Stoteres I AS ]fÃES J>�EV:EltI SABER

As mulheres hão de ser sem-] NO FALSO CRUP (LARIN-
pre o sorriso da história.

\

GrTE STRIDULOSA) - E'

'I'ornaz Carlyle um acesso de dspnéa (falta de
,,'; ,� * ar) acompanhado de tosse TOU-

A religião das mulheres don-' ca, que se'manifesta brusca-

DOENÇAS NERV<)SAS siste de ordínárto em servtr a mente durante a noite, em

Com 08 progressos da medicina. Deus sem desgostar ao Diabo. creanças levemente resfriad.as.
I hoje, as doenças ner!osas, quando Oxenstíern I G'eralrnente se repete na mes-
cratadas em tempo, sao males per- »(, 'J,' ;; ,ma creança. Convém que asfeitamente remediáveis. O curandei-
rismo, fruto da ignorância, só 'podo CONSELHOS DE BELESA 'mães antes da chegada do me

prejudicar os indivíduos afetados d4 N..'IO DURMA CO])'! RÊDE idirc.o, apliquem, sem perda de
tais enfermidades. O Se�viço. N!-- Para conservar sua ondula- tempo, compressas quentes em

,:ior..al Ade bDloet�ç!;ls mentatlSnddelSgPrOat ção perfeita você não se atre-, torno do pescoço e façam a cre-
"e um m u a orro, que ae· ,

. I .

>

• d'tuirameute os doentes aervoses ln. t ve a tocar nos cabelos. As ce-, ança rspirar vapor agua
dígentes, na Rua Deodoro 22, dali' I zes dorme até com a rêde, e quente, aquecendo-se para is-

- Antes da guerra, trata- às 11 ,horas. diàriamen� e.s'trwllIha que eles percam :o to, uma panella d'agua nas
vam dos doentes sem recursos, brilho. Pois saiba que quanto proximidades da cama.. Um
criavam orrãos, protegiam a i R b t d

l mais pentear ,seus cabelos, mas clster de bromureto de potas-velhice desamparada, colo-

'j' ea er ura O sãos, mads suaves e br-ilhantes sio, que a mãe prudente pedirácando sua fé a serviço de um

L b tÓ· eles seeão. Os boucles e ondas ao seu medico e que sempre te-
ideal de solidariedade comum ii O ra rio fi.carão mais naturais e lindos. rá á mão, completará a, inter-aos homens de boa. vontade. Radic-T'ecnicn-Electron

' '1.' "'i,x, Ivenção de urgencia.
.

Mas quando foi preciso lutar, Fundado em 1935 . Ao passar um week-ehd ,no .

* * '�
por todos ds meios, para des- M.mtagem de rúdios, Ampli- I campo ou durante as férias" AS nONAS DE CASA DEVEM
truir os grandes, inimigos da

j
Hcadores-Transmino'l'es , oferece-se por não usar píntu- [ SABER QUE:Iíoerdade e da fé cristã, freí-I: Material importadt' direta-

I ra, nem mesmo pó de arroz.: O MARFIM '- Branquei-se
ras e irmãs de caridade revs- mPr�D;i�Stá�ios. A.

Estes perídos de repouso são banhando-o, durante duas ho-

ltoaramf" além de desprendimex;t- ütem-r Georges. Bühm , Indtspensáveís para fortificar I ra�, l�uma soluçã� de alumem.
, Irme coragem e energla E�ectte _ Tccnico _ Profissional ! a epiderme. As rugas aparece-, FrICCIOna-se depois com uma

inquebrantável. Em recente

I formado na Europa. ! rão muito mads dificilmente. flanela e embrulha-se num pa-
publicação do "Diário Oficial" .-"!orianÓpoli. '::' ", ,� no de linho até que fi.que se-
de París, relacionam-se ímr- - �U(1 João Pínto �. 29 -- Sob.

, RECEITA PARA O SEU co.
meras religiosas do Hospital �-------------

PALADAR .;:, * ,�

de Percy (Manche) que mere- Croquetes de Carne á, Proveu- OS PREGOS - Piara segu-
ceram cohdecorações do go- ESCRITóRIO IMOBILURIO

ear J
rarem bem nas paredes convém

vêrno francês por atos de de- Rua D!dO�: �L�E� Fpolis. Passar pela manteiga carne molhal-os prévíamente u'a-
votamento e bravura pratica- Encarrega-se de: compra, venda, hi- cosida ou· crua. Juntar um ou gua.

'

dos durante -o desembarque poteca, legalização, avaliação e admi· mais ovos, segundo a quanti- * * '1.'

1· d S� 1 M d G nistração de imóveis.
OS BRILHANTES Da la o. ao e as: a ame o.., dade de cal'I1e, um pouco de - e,vemOrganiza, também� papéis para Gom·

dard, Lrmã·. Joana; Madame
pra de propriedades pelos Institutos miolo de pã.o posto de nolho s'er lavados com agua morna

Helie, Irmã Joseph; Madame de Previdência e Montepio Estadual. llia água. Temprar com um ensaboada, friciona'ndo-os com

Lagoutte, Irmã Anselma; Ma- dente de alho 'soc3Jdo, sal, pi- um pedaço de algiodão em ra-
dame Lemoine, Irmã Gertru- �

menta e am3Jssar tudo de sor-I
ma. Se estão muito sujos, pó-

des e Madame Meron" Irmã te a l'azer u�a massa. Faze'!" de-soe aggregar, as saras e os
Lea.

' I

AUMENTE com e,ssa ma,ssa bolos tedon-I rUlbis 'e todas as qualddades de
, x x x

,. dos do tamanho de uma bata- Iped:cas precio.sas pode.m-se
AINDA QUE PAREÇA INéRI- ta gr3Jllde. Passar na frigideli- limpar n'agua, se'Ocando-as 10-

seus negócios em SãoVEL, Ê VERDADE QUE I ra de leve. Em seguida deixar g,o e :polil1do�as com U)lla ca-
O

' Paulo, confiando-os a'vlcio também tem sua ferver numa pa'n:ella, durante murça.
agiologia - foi o ,espanhol Ro- MARIO SCHAEFER dez minUitos, num picante de
drtgo de Jerez, condenado pe- Representantela Inquisição por denúncia da
prápria espôsa. Madame Jerez

I
Caixa Postal. 5756

vendo o marido aspirar de um I E d TIM . 1 I�'n·. e.: aue ycanudinho cheio. de folhas le�!vadais da América a fumaca ---- _

azulada do primeiro cigarr·o I
apa ...ecido na' Europa, julgou-o
possuido pelo diabo. A Inqui
sição condenou Jerez a rlez
anos de prisão.

.

Quando êle foi posto em li
berdade, já tôda a Europa fu-
mava - inçlusive a Inquisição. miligramas e seis décimos de

Os conterraneos de Jerez, na miligrama ',..

província de Huelgo, coloca-' *

ram uma placa comemorativa COISAS DO CINEMA
na casa onde Jerez nas'peu. Mickey, até há pouco tem-

*
po, contentava-se em interpre-

RIA SE QUIZER tal' os desenhos infantis de
Regresso Walter Disney. Mas a idade o

- Querida, onde é que estão tornou mais ex�. Por .is-
os meus chinelos? so, escolheu outros caminhos.

- Debaixo da cama. Cooperaram para isso as "pin- (I b· Do"e d� Ago�to- E onde é que está a cama? up-girls" mexicanas que provo-j
U e liIt6 � _"

* caram verdadeira revolucão AVISO IMPORTANTE
TROVA em seu mundo linear.

>

A Secretaria dessa dis.tinta Sociedade acaba ,de expedir aos seus

"Entre pedras e pedI'inhas Com a
'

tereeira dimensão associados, a seguinte Circular:
.

. . -' De ordem do sr.· presidente faço púbHco, para conhecIU1ento donas.cem fO,lhinhas .de sa�sa; Ml!c�ey encheu-se de.amblçoes. prezado cO'llsocio, qúe, a partir desta data, a portaria exigirá, para o
maIS vale uma feIa e flrme E €1-10 ,a:gora surrealIsta. Wal- iJllg,r,esso ás festa!s, a carteira de. sócio ou o talão 'Correspondente ao
do que uma ?onita e falsa"., ter Disney com�çou um filme mês em .<:fiue ela,s se reaJizam, Hcal1.cto-lhes v:edado leva�e� em sua

'" com a cohiboraçao de Salvador comp�.IlIhla, pes.soas extranhas a.o q'uaJdro SOCIal, sem O ll1"resso para
SAIBA QUE' D l' S'b D l' .. esse fIm expedIdo pela Secretana do Clube .

• A.' .'.,
a 1.. a e-se que

.

a I, cUJos Para facilitar a fiscalização, solicita o sr. presÍldel1te, a todos osExpenencIas feItas ha p'ou- aidmllradores apreclam sua ar- seus associados que ainda não possuem a Carteira Social, que preen.
co tempo, provaram que uma te ultra-moderna, conquistou ·cham a fkha que acompanha e a devolvam á Secr.etaria c.om .2 fo�oteia de aJranha tecida com seis a América. Sua musa não des- grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela forneCIda lmed1a-

'1 t t
.

t .

. ,... . tamelwte.

I
mI rezen �s e noven a e ':'íeIS pre�a. msplrar-s� em �nunclo� I A DiretoÍ"ia solicita aos di,gnos associados que dêm aos porteirosmetr�s de fIO.' pesa exatamen- e vItn?as de IOJa�. MlC�ey vaI todo o apolO moral de que necessirtam para o J'lom desempenho de
te seIS centIgramas, qU:;Üro I ne.cessItar um pSIcanalIsta. suas funções.

sem .í erncr-a ao conhecimento de 4ueDl

de direito, recebendo v. s. uma Informa

Ç?") do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam .pub1icado� nem a recla 'I

I

Ho ie «tem» água
* * *

IRMÃS DE CARIDADE, MILI
TANTEoS DA LIBERTAÇÃO

I

I

APENAS Cri 3,60
Com essa ínfima quantia Voe' f

está auxiliando o seu próximo.
Centribna para a Caixa de Esmola,
.os Indisrentes ele Florianópolill.

, \

\
.
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FARMÁCIAS DF PLANTA0
Estarão de .plantão, durante o mê$

de ·maio, às seguintes farmácias:

10 - Quarta·feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Rua

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

cia Esperal<lça -' Rua Conselheirl)_·

Mafra,
5 - Domingo - Farmácia Espe_.·

: rança - Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmá

,ia Nelson - 'Rua Felipe Schmidt.
\ 12 _. Domingo -:-- Farmácia Nel

son - Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) ,- Farmà-·

cia Moderna - Praça IS de. Novem-·

bro.

19 - Domingo - Farmácia. Mo-·

derna - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pinto.·

"6 - Dommgo - Farmácia Santo">

Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado pe1a
Farmácia Sa�to Ant?uioJ sita à T\..i.B}

JQão Pinto.

Deseja obter
emprego?

Procuro I1ntão a nossl\ GeriDa
cia e preencha a nossa -'ficha d�
informações úteis", dando tidu"
as indicações posS'íveis, qu� ter...
mos prazer em recomendá·lo <.}'
a'os lJ;lteressados na aquisição dillf',
IJ01\S funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inau�uraDa a Agência da Caixa [conômica fe�eral em Itaiai
* '" '"

I pósitos que já dispomos, veremos

124.
Embora um tanto acanhado,

a concretização do sonho de todo. dado ao incremento que, fatalmen
catarinense: a sua "casa própria".' te, se registará, foi ela dotada das
E hoje um cilindro do motor gi- mais modernas instalações. A ím
gantesco começa a funcionar; dêle, pressão causada foi a melhor pos
a 'par de outros, emanará a fôrça sível e, podemos afirmar, logo que
construtiva, que dirá da pujança uma oportunidade se apresente,
desta terra e de sua gente. No mo- Itajai será dotada de uma Agência
menta instalamos a carteira dé de- à altura de seus merecimentos.
pósitos da Agência de Itajaí, e, Quanto aos depósitos iniciais,
com a iniciacão dos+servícos nas elevaram-se a mais de '.'.

agências de São Francisco'do Sul Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-

e de Laguna, - o lCJ.ue se verifica- zeiros) em apenas algumas horas
rá, ainda, êste mês, - iniciaremos de atividades, foi o que nosso re

as nossas operações, em toda a sua presentante conseguiu apurar. É,
plenitude. Isto é, contaremos com sem dúvida, .

bastante animador.
as carteiras de penhores, consigna- Dado ao grande número da cader
ção e caução para as necessidades netas solicitadas à sede, podemos
momentâneas, e com a hipotecá- adiantar' que dentro em breve Ia
ria-predial para resolver o proble- Agência de Itajaí estará com um
ma angustiante da habitação. '. .rnontante de depósitos. populares
Dependemos do apôio popular, considerável. Tanto mais se consí

como dêle necessita todo e qual- derarmos que, a exemplo das gran
quer empreendimento. E, como ar- des cidades, em Itajaí se Intensí
gumento para mercer êsse apôío, fica e chamada economia militar.
aí estão as nossas finalidades, ni- Em palestra com o sr, Cap. Anní
tidamente sociais, que são de 'per- "bal Gonçalves dos Santos, Cmte.
eepção de qualquer pessoa, gozan- do III/20a R. L, disse-nos s. s. que
do de perfeito equilibrio menta1. E todos os componentes' de. unidade
creio, pois para descrer não vejo sob seu comando mantêm cader- como vemos. foram coroados de
razões, mormente observando o neta de depósito em estabeleci- pleno êxito. Incanisável batalhado!"
que Itajai representa como potên- mentos bancários, na seguinte pro- que é, entretanto, não se sentirá
cia industrial - creio, como disse, porção; praças, Cr$ 5,00, sargentos satisfeito ant es que Itajai seja do
que o itajaiense, a exemplo do flo- Cr$ 10,00 e demais graduados .... tada de um estabelecimento con
rianópolitano, pois gerados do mes- Cr$ 20,00, num total de, aproxima- digno com suas reais possíbíli
mo prodigioso plasma, nos dará o damente, 700 cadernetas. dades. Abrindo esse parentesis, nadaapôio de que necessitamos. - FIo· Se essa medida, aliás utilíssima, mais fizemos senão cumprir um de?
rtanópolis, numa demonstração de for adotada pelos estabelecimen-

ver dê justiça,pujança toda sua, aí está soberbo tos de ensino, comerciais e índus-
beirando os seus dois milhões d� tríaís, aquela Agência utlrapassa- O janta: ?or�eu no maior ambí

duzentos mil cruzeiros de depósi- rá, num tempo relativamente cur- tentde de 'ddIstmça.od e f?amaradatgem.t �, I �.
• . t tô

, .

t ti en o SI ° servioos ' rnos pra os eo" popu are", em apenas uma vin- O. a ocas as expec a ivas. I b l' id
. .

it, t '

tena de dias de funcionamento da em as a?s VISI. an es.
..

respectiva carteira. _ E não du- F'\1A REUNIÃO MEMORÁVEL' ,Ao. termino, fo� o dr. Br�sIl_VIana
vida que Itajaí amanhã estar-se-á Não quis o Rotary Clube de Ita- c�mvldado a arriar o Pavilhão Na-

ombreando com os maiores, S111ao [ai, se manter alheio a empreendi- ClO}UJ. ._

�

,

liderando-os dada a sua capaci- menta de tão grande vulto. Assim, Com essa reunrao, encerram-se as

dade' homenageando os visitantes, convi- festividades relativas à instalação
B,

.

como já longe vai a minha dou-os a participarem de seu jantar da Agência da Caixa ��onômica �;;'e;
despretenciosa oração, quero, em rotário, no Grande Hotel.

.

deral de Santa Catarina, em Itajai,
nome do Conselho Administrativo
da Caixa Econômica Federal· de
Santa Catarina, com o declarar
instalados os trabalhos da Agência
de Itajaí e empossar no cargo de
gerente o sr. Alfredo Fóes, agra-
decer a gentileza do compareci
mento das exmas. autoridades e
a presença dos que aqui éstão, que
de muito realçam e honram a esta
cerimônia, atestando,' mais uma

v.ez, o interé�se de nossos patrí
ClOS pelas coisas que lhes dizem
respeito, numa demonstracão ine .

quívoca de que a todos 11ÓS com
pete engrandecer a terra de nasci
mento para maior zlórta de nossa
querida Pátria".

co

Corno prova eloquente de como
havia sido recebida aouela realí
zação, teve o dr. Brasil Viana ao
ver vivamente aplaudido seu dis
C�ll'S? e, bem assim, ao receber os
e"USlVOS cumprimentos dos pre
sentes.
Identica prova obteve o ROSSO

di?tinto conterrâneo, sr. Alfredo
Foes, ao ser empossado nas altas
f13nç?es de gerente da Agência en·

I ta? 111au�uracl'a e cuja nomeação
fOI rec�bIda com a melhor simpa-

I �l�, mormente por parte dos ita-
,
]alenses.

.

,

O programa que o Conselho

Ad-,
Ewaldo Willerding; Luiz Gonzaga;

mínístratívo da Caixa Economica dr. Ivo Stein Ferreira, diretor do
Federal 'éie Santa Catarina se pro- Pôsto de Saúde de Itajaí; dr. Aldo
paz realizar vem alcançando ple- Almeida, presidente do C. N. Mar
no sucesso e, verdade se diga, ul- cílio Dias; Jayme Abraham; dr.
trapassando a tôdas as expecta- Abílio Ramos; Remaclo Físcher,
tivas. I pelo Bloco dos XX; Luiz Zaguiní,
. :A instalação da Agência de Ita- representando, o .sr. 'Arno Bauer_ e

"Jal, tornada realidade muito antes

'I
a Cia. -Comércio e Navegação .

do que esperávamos, foi recebida Bauer S. A.; José C. Pereira Neto;
com o maior entusiasmo não só Hironido éonceicão; Oswaldo Du
pelo laborioso povo daquela cída- tra, Delegado do 'Instituto dos 1\1<1·
de mas, também, por todos os de- ritímos em "Itajai; Bernardino P.
mais . catarinenses. . Inaugurando da Silva; Hildebrando Rebello; Vi
aquela Agência, o Conselho Ad- tal' Dutra; Vitor Deeke e Abdon
ministrativo da Caixa Econômica Schmidt, representando a Cia. Fá
deixou palpável o desejo de suprir, brica de Papel Itajaí; Antônio Ra
tão antes quanto possível, os mos; Sady Magalhães, representan
-nossos mais populosos centros com do a S. A. Agência 'Maritíma e Co
aquele estabeledimento bancário. mercial; Mário Uriarte; Waldemar
Assim, em seguida serão instala- Oliveira; Gelásio Moreira; Antônio
d�s as agências de Laguna, Joín- Fóes, gerente do Jornal do Povo.vlle. Posteriormente outras cida- de Itajaí; -João Lucas Pereira; J.
-des serão beneficiadas e, num fu- Fischer Júnior; 'Walter Artmann;
turo próximo, em todos os recan- Antônio Ayres dos Santos; José

. tos de nosso Estado se encontra- Cesário Pereira, representando o
.rá uma célula dessa gigantesca Lauro Müller F. C.; N. Silveira Jú
organização que cada vez mais, nior; Jorge A. Fischer; Alcides Sil
encontra o apoio dos catarinenses. va; Nerêu Corrêa; Oswaldo Mel-

.

Estamos certo que, nas demais chiades de Sousa; Orlando Fóes;
-eídades onde forem instaladas Rubens Bosco; Lauro Silva; Arí
.agências, o comércio, a 'indústria, Silva e Doralécio Soares, represen
.;as classes laboriosas, saberão, co- tando a revista o Vale do Itajaí.

O sr, Ary Mafra lendo a ata de ins ta lec lio

mo em Florianópolis e Itajái, I'-cornpreender o alcance de tal ins-
tituição, emprestando-lhe integral Precisamente às 16,10 horas, o

e irrestrita colaboração. sr. dr. Arthur Brasil Viana. íncan-
A instalação da Agência fie Ita- sável presidente do Conselho Ad

jai nada deixou a desejar. O mun- ministrativo da Caixa Económica
-do oficial, comercial e industrial Federal de Santa Catarina, presti
e laborioso daquela progressista giado pelas autoridades e pelos
.comuna esteve presente. . Para mais representativos elementos da
-termos uma idéia, ainda que ligei- sociedade, comércio e Iridústria
ra, dos que compareceram, en- itajaienses, considerava instalados
tre iriumeras outras pessoas cujos os serviços da Agência da Caixa
nomes nos escaparam, citaremos Econômica de Itajaí, pronuncian-
as seguintes: do o seguinte discurso:
.

Abdon Fóes, prefeito; répresen- Sr. Representante do Exmo. Sr.
iando o sr. Interventor federal; dr. Interventor Federal no Estado.
Arno Pedro Hoeschel, Juiz de Di;' Sr. Representante do Exmo. Sr.
reito; Pe. Vendelino Hobold, re- Arcebispo lVIetrop<?litano...
presentando S. Ecia. revma., I D. �x!l10' Sr. Pref�lto Mumclpal de
.Joaquim Domingues de Oliveira; ItaJaJ.

.

.Augusto Hamann Rademaker Exmas. autondades.
..

Grünewald, cap. de corveta

Delega-, �eus Senhores.
. • .

do da Capitania dos Portos em Ita·
1 Um� �tap� .d� VIda ecnnomlca

jai; cap. Annibal Gonçalves dos c.� I�aJaJ se 1l1ICIa,.modesta na apa·
Santos, emte. do III/20a R. L; Jú- r.encla, mas grél,ndlOsa na sua fina
lia Teixeira, representando os srs. lwade. - Representa mesmo esta

. dr. Secretário da Fazenda e Dire-
·tor do Tesouro do Estado; dr. Pau-
lO Malta Ferraz, Delegado Regio- )
nal de Polícia e representando o
€xmo. sr. dr. Secretário da Segu
rança Pública; Delgim Pádua Pei-

• xoto, Promotor Público; Antônio
.José de Noronha, 'Administrador
da Mesa de Rendas Alfandegada;
Francisco Araújo GaIvão, cap. sub.
cmte. do �II/20o R. L; Jayme Viei-
ra, Agente Postal Telegráfico; Ju
vêncio Amaral, geDente da

. C\a.
F,ôrça e Luz; Bornhausen & Cia.,
representada pelo sr. Nestor Schie·
fler; Alfredo Damasceno da Silva,
representando o jornal "O Estado";
Jairo Callado, representando o
Conselho Administrativo do Esta- \,,<lo: João José de Melõ, Agente-Fis- .'>('81 do Imposto de Consumo; dr.
.José Bonifácio Schmitt, re>presen
-tando as firmas Carlos Hoepcke
S. Á., Cia. Comércio e Indústria
:.lYlalburg e Tecelagem ltajaí S. A.;
.JÚlio Pacheco Monteiro; gerente do
Banco Nacional do Comércio; Fran
cisco Canziani, presidente do Ro
tary Clube de ,Itajaí; Augusto
YOlgt, representando a firma Al
meida & Voigt; João J. de Alcan
·tara, representante comercial; Tia-
go José da Silva, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do
Comércio

.

Armazenador de ItaJai:
Heitor Liberato; Guida Miranda'
"Paulo Bauer, representando as 01':
ganizações Renaux; José M. Mül
ler; Argemiro Noronha; Vitor Za
guini; Benjamin Wendhausen: Do
mingos A. Tugeira; Camillo lVIussi'
.João N. Poters; Francisco Correia;

� A INAUGURAÇÃO

Outro grupo de convidados

solenidade a sene de inauguração
de nossas agências. Daqui iremos
ao norte, passaremos ao sul. e to
dos os quadrantes serão objetos de
nossas cogitações. Aqui, como lá,
visamos o desenvolvimento econô
mico.e o bem 'Público. E as nossas
realizacões atestarão o desenvolvi
mento -da coletividade catarinense.
- A riqueza popular, representada
por suas economias, terá aplicação
em seu próprio interêsse. r
nosso território nem só um centil
será desviado. - Aqui recolhere
mos e aqui semearemos, em sua

totalidade, a safra da colheita.
E, dentro e,-:n l"oUCO, COP1 os ce·

Após a champagr{e com que fo
ram brindados, os presentes :10 ato
inaugural, qUe se mantiveram, por
longo. tempo ainda, em cordial Pa
lestra com os S1'S. dr. Brasil Viana,
Ary Mafra, Secretário' Geral da
CaiXa, representantes da imprensa
e outros ilustres visitantes, tive,·
ram oportunfçtade de verificar a
maneira promissora com que se
iniciavam os serviços e depósitos
naquelá Agência.

AS INSTALAçõES - OS
DEPóSITOS

A Agência está funcionando no

_;'TédiQ sito 3. rua P2d�">o F2::.":"'ei:"J.,

Sr. Alfredo Foes, gerente da
Agência

Autoridades civis e militates presen tes às solenidades

Participaram do ágape, além ele
um grande número de rotarianos,
como convidados, os srs. dr. Arthur
Brasil Viana, co.nselheiros Jairo Ca
lado, mI'. Roy D. Rivers, de Washin·
gton, Ary Mafra, Manoel Joaquim
Lopes, .Tayme· .' Abraham, Alfredà
Fóes, Doralécio Soares, represen
tante d@ revista "O Vale do Itajaí"
e dr. Alfredo Damasceno da Silva,
renresentante deste diário.
Sob a uresidência do sr· Francis

co CanzianO, iniciou-se o ja,ntar ten
do antes, porém, mr· Roy D. Rivers,
a convite do s'·. Pi'eside.n>te e 'sob!'
g,erais aplausos, hasteando o paví
lhão nocional.
Durante o ágape fizeram uso da

palalvra os srs. dr. Rodolfo Renaux
Bauer, Abdon Fóes e Genésio Lins.
que saudaram; respectivaml'nte, a

comitiva, a imprensa e demais con

vidadds. .

Agradecendo, usaram, também, da
palavra, os srs. dr. Brasil Viana,

I
Jairo CallaJdo e Ary Mafra. .

'o'. Por ultimo falaram, ainda, os srs.

Alfredo Fóes, que agradeceu, de pú
blico, a confi.ança com que fôra hon
rado pelo Conselho Administrativo
da Caixa Econômica. Federal dt
Santa Catarina, com sua nomeação
para gerente da Agêncai de Haiai �

o sr. dr. Paulo Malta Ferraz, que
pôs em evidência os esforços que
as autoridades federalis, estaduais e

municipais vêm dispendendo para
o desenvolvimento de nos.sa terra,
maximé no que diz res.peito ao in-
�entivo à economia·

.

Justos os conceitos e�itido's pelo 1
orador. E fazemos, aqUI, um paren
tis para! ressaltar as energias em

pregadas peJo sr. Ahdolli Fóes, Pre ..

feito Mun'idnal de Itajai, no sentido
de que aquela progressista cidade
fosse, quanto' antes, be,neficialda com

2l instalado de uma agência da
1 Caj:':2 .l •....::G::�=-_��c;;.· S�.;n3 es:o:·C'üs,

cujas demonstrações de simpatia e.
acoJ.himento "'Por parte dos itajaien.;
ses eDlcantoil ai todos quantos delas
participaram.
Aprese,mtamos aos nossos leitores

alguns aspectos das solenidades,
deixando de fazer com r·elação ao.
jantar do Rotary, por motivós 'inde,
pendentes à nossai vo.ntade. Toda
via, oportunamente, publicaremos
alguns flagrantes colhidos na ele
gante e memorável reunião.

14 - Batalhão de
Gaçadores

TESOURARIA
Relação das familias do pes� .

soaI da 'Fôrça Expedicionária
Brasileira, que -deverão' com.�

parecer a Tesouraria deste Ba�

talllão, afim de receberem im.�

portância enviadas pela Paga�
doria Central da referida Fôr�
ça:
Júlia Waltrick, Carlos Bre�

nhauser e Paulo Junchers.
Quartel em FlorianópolÍ:';,

22 de Maio de Hl46.
Antônio Araujo FigueiredO,

Capitão L E. Tesoureiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ofíciõs recebidos
Do,Clune 1'7 ce Maio, de Bi

guaçu, recebemos o seguinte
ofício, que agradecemos:
Btgyaçú, 1h de maio de 1946.
Senhor Diretor:
É com imenso praz.er que

pelo presente, comunico a V.

S., que no dia 16 do corrente,
foi realizada uma reunião no

Clube 17 de maio, 'com o fim
ete ser eleita a sua nova direto
i ia, a qual regerá os destinos
c.esta sociedade, nó período de
1946 à 1947, tendo ficado as

sim constituida: - Presiden
te: - João Baldança. Filho;
Vice-Presidente: - .João Cân
dido da Silva; 1° Secretário:

Carlos Antônio de Souza;
2° Secretário: - Ivo Scheidt;
1° Tesoureiro: Taurino

Souza; 2° Tesoureiro: - Lau
ro Pereira; Orador: - Dago
berto Liberato Cantisano; Co

missão de Sindicância: - Age
nor Gomes, Antônio Prazeres,
João Leal Filho, Olavo Scheidt,
Altino Silva.
Tenho, outrossim, a grata,

satisfação de convidá-lo para
o baile que será realizado ho

je, ,com início ás .21 horas, no

qual será empossada a nova

diretoria.
Esperamos a sua honrosa

visita, que será ao mesmo. tem

po de cordialidade e confrater

nização, da sociedade catari
nense.

Atenciosas Saudações:
(a) Carlos Antônio Silva.

Secretário
* * *

l
!

Da Sociedade de Comércio
Medeiros Limitada, recebemos
a seguinte eomunicação, que
agradecemos:

"Prezados snrs,

Apraz-nos levar ao conheci
mento de Vs. Sas. que acaba

mos de constituir a Sociedade
.

de Comércio Medeiros Ltda.,
ou simplesmente Smed. Ltda.,
cuja finalidade será o comér
.cío por atacado e Representa
.ções em geral.
A SMED, cujo Capital de

Cr$ 300.000,00 foi registrado
em 17 do mês passado, sob nú
mero 6394 na Junta Comercial
do Estado, tem como socíos

quotistas os seguintes: Indús
trias Gerais Cássio Medeiros
S. A., Cássio Medeiros, Gerci
no de Souza Siqueira, Walter
Puetter e Dr. Oswaldo Neves

'ESipíndula.
Sua administração foi entre

gue aos sócios Cássio Medeiros
e Gercino de Souza Siqueira,
os quais de acôrdo com o con

trato social, poderão assinar

qualquer documento, mesmo

isoladamente.
Solicitàndo anotarem as as

sinaturas, nos subserevemos
com estima e consideracão
atenciosamente Smed Ltda.

(a) Cássio Medeiros, Dire
tor Presidente; e GercÍno de

Souza Siqueira, Diretor Ge
rente.

I �

. RETIRARAM SUeiS CANDT- .

DATURAB
Tôdas 'as bebidas, ínclusive as

fabricadas em outros Estados
retiraram suas candidaturas'
para reinar nos 'lares cataTi:

,

nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

=-------------.-_.�---

Leboretéríe
Clínico

RUA JOÃO PItHOr 25
Fone: 1448 •

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Parm, Narbal Ah,as da Souza

iii) Casla· A-viii

, ,

11Sa CIRCUNSCI-tIÇÃO DE
-

RECRU ..
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TAl\'IENTO �II' Edital
De ordem do sr. Chefe da 16a

Circunscrição de 'Recrutamento,

Ipara conhecimento dos interessa

dos, t0l'110 público o seguinte radio-

grama do exmo. sr. Comandante _

,

dIa sa Região Militar: "Conforme

prevê nova Lei Serviço Militar a

I ser deoretada' brevemenlt�, serão
'convocados para incorporação em

partes iguais no próximo .ano de

1947, as classes de vinde e um e

vinte anos. Nessas condições é con

veniente seja feita propaganda ser

viço militar nesse sentido 'fim apli-
cação portaria 9.266 de 22-4-1946". l\lotor a éleo cru'
São as seguintes as disposições

dia Portaria acima referida que se VENDE-SE um marca uCli_

acha publicada no Diário Oficial max" - mil rotações - forçl:tl
de 23-4-946 e que interessam aos, de 6 a 8 cavalos. possuindo c06'
alistados: te de óleo.
Art. 17 - Haverá duas épocas de O motor pode ser examina-

inspeção de saúde: do em Jtajai com, o sr. Oswal-

a) a primeira, geral, na sede do Dutra delegajo Instituto

dos municípios; dos Maritimos. Trs tar com SId-

b) a segunda, complementar, nei Noceti
-

à rua João Pinto (

para os refraJtários e os Incapacita- 34. 1'elefone 1134..

d'os temporariamente nos Pontos
e..

de Concentração, segundo instru- Compra-seções dos Comandantes dé Região
Militar. Mobília de sala, grupo estn-

§20 _ Terão precedência para a, _ fado, em bom estado.

inspeção os
,
cidadãos deslocados. "Dirigir-Se

à caixa Postal lOS-

dos seuscdistrítos de residência e ,Nesta.
já apresentados sôbre os resjden-I

e ••

tes na sede dos Municípios. VENTILADORES
Art. 20. -:- Todo. brasileiro que, Vende:m-.e doi. ventiladores elao

no ano c1"11, completar 21 anos de trico., grande., poro cimo de m.e

idade, deve apresentar-se, por con- • .,. ou parede. .endo um occilante.

ta pr-ópria, na 13 época de inspe- p.rcprio. para �.critório. barbea-

I ção
de saúde fix Id �:"P t

. rl�., cofe., etc. Trator na rua lU-
a a nesta or arra, rnu'ante La:mego 15.

na sede do Município de 'residência, * * *

a fim ele ser inspecionado de saú- C Vendem-se, à rua.

de,. para efei,t,o de convocação pos- asas: Maior Costa 116
tenor. e à rua General Bittencourt,
Art. 38 - A inspeção de saúde esq. da Travessa Argentina n. 2.

de primeira época realizar-se-á na Tratar à rua MAior Costa, {;i2.
'

seguinte data: X X X

Nas 3a e 5a Regiões Militares, de VI1NDE Si: d
1 de junho a 31 de julho. li 1. - Ii:;i -::a Jaar�:,
Art. 40 - A inspeção de saúde n . I, na Prainha, (antiga resi-

complementar realizar-se-á na se- dencia Sallentien). Trata-se

guimte data: \ com o dr. Fulvio Aducci.
Nas 33 e sa Regiões Militares, de * * *

2 a 15 de janeiro. PREI'IS I SI' d I d

Flor'iamópolis, 21 de maio de -u a'" Jj e ep:�:d�:�:
1946.

-_-_._- ,_'_ �-- .

-"VIR<iEM . ESPE(IALlDADE"�
elA. WETZEL JNDUSTRIAL-JOINVILLE (Mitre"

TORNA

OIT. H. 6 S. Medina
.

fum. L.

Exame de !H'.:tque. Exom e para "erific.açó.o
de cancer, Exame de ul'ina. E.xama 1;)0 ra

.

v<erificação da gravides. EXQfi1.e <:te e9c';rl'O,
Exame pare verificaçã.o da doencas do.

p.ele. boca e cabelos. Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutnvaccinas .

e tl'onsfu!léio de' mangues,
Lxame qu�mico de farinhas. .bebida.,

café. á.guaM, etc.

o ESTADO encon-

Ira-se à venda na

banca de jornais
«Beck))

I
, .RECORTE �STE coupon preenchã-o e por nosso inter

médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTE
DE FLORIANÕPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa C;AIXA com a mensalidade de Cr$

'

.

F'loríançpolís, de ...•..•••.•. de 1!}4 .....•
, j

Nome por extenso .

, .

LDca� onde. deverá 'ser cobrada a mensalidade •.. - � .

-----

_..·\.[)V()G \ 1)()S I
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓR!O: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Edifício C.ruzeiro Florianópolis.

João Perminio dos Santos, 2° Ten.
Chefe da 3"l Secção.

para tinturaria. Tratar à rua

Tiradentes, 18 sob, das !:J às 11
e das 14 às I 7 �Aras

*-:11 '"

I

I
\-------_.�--------------------------�--HO�S--

e

U.'-ÀDOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·

gu�., e.
panhol.
it-ancê.,
inqlp.,
etc.

Ronoiance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática, Física,
Química, Geologia, Minera
logia. �ngenharia civil, mili
tar 8 novo!. Carpintaria. De
senhlll, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
![uina. Motores. Hidráulico..
Alvenaria, Agricult;ura. Vete-

1 inC!Íria. Contabilidade
Oicionário•. etc. e

Vendem-se D��a

TOSSE.
,

BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOMe SffMPAI!:

cadeira
consul

tório den \ á í
,
de 1 pistão; uma

cu sprd e ira de bomba: um motor

I
para co ns u tório ,d�tltárlO ada

pter'o com motor Singer , em

pe.fvit o tu ncion arnento ,

'! Tratar com o., soro Newton
Noceti , nest s Ref s ção

o riTl€lHOR DOS mELHORES
t.U: DJoI.S "'! lU..

Rua

.
CONTA CORRENTE POPU�AR

Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.00000
Movimentação com cheques

'.

Banco do Distrito Federal S.4.
j:4pTTAL:

I

('R$ 60.\)00,000,00
'RESERVAS: CR$ l§.OOO.OOO,OO

Tral'ano, 23 • Florianópolis

o S-ahão

A ROUPA

FRACOS e

AN�ICOS
TOMEM

finbl cam.
'"SILVEIBAII

Grande TóniCe

FARMACIA ESPERANÇA
'0 FU'_�.tteó· !W ILO LA (J�

.

.10•. --u _.. • __ prwflUMa
--_ - - ••• rns

b'IIIrGe .. IM__
.

--�

BRANQUISSTMA
-

l
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Uma arti ta b'1I ileira
t-!II!I!I ......�� ...�-- ...---

B � .

!�
•

SELEÇO-ES
� de ABRIL

26 artigos
da maior!atualidade

;COMPRE SEU EXEMPLAR
HOJE MESMO! •

Custa só cr$3,00I

UM LIVRO UTIL

OUER VESTIR-SE (OM CONFORTO
PROCURE A

Alfaiataria·Pereira & Mello
e ElEGAHCIA ?

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

:ESCRITÓRIO .JURíDICO

(De D. JOÃO DE CASTRO) viva e ele carne. Ainda a avistei - Pintar, meu amigo.
De "O Primeiro de Janeiro" mais uma vez, quando Q "Pendule - Pintar, simulesmente ? Pintar
do Por�o, Portugal _ 18-2-46: Genevoise ' deu alta ao meu rcló- e expor'? Repintar e reexpor, como

En� anos Já longinquos, durante gio {�'oente; mas depois nunca mais os grandes, os médios e os mini
as minhas andanças e estanças na

nos encontramos, Ela regressou a mos prof'issiorâ is do pincel? Não
ter,ra estrangeira de além-PiriJiléus, Paris; eu regressei a Portugal. Des- acredito. A sua ànsia de originali-

, qUIS o ac�,so que ,eu perdesse gran-
de então, esqueci-a com tristeza, G'?,-de, a sede de fantasia que alarga

de parte ue um dia sem sol _ ma- quase com mágoa, corno se esque- o horizonte dos seus trabalhos não
nhã de Outono semelhnnn," ás nos-

cem os amigos mortos - tão certo podem contentar-se com isso.
sas manhãs de inverno _ em bus- como estava de que o seu corpinho Ela sorriu, quase riu, porventur-a
ca de qualquer relojoaria que pu-

anemizado se finaria antes de co- 'lisonieada. E, maliciosamente, ad-
.d,esse Iivrar de uma inesperada nhecer o sol da mocidade, vertíu:
smcope horária o meu velho e

Por isso, há' cerca de 2 anos, - Cautela com excessos de saga-
nem ,sempre fiel relógio de ibülso. quando ela, á minha vista, ressur- cidade! É sempre arriscado adivi
Depois de muitos passos inuteis giu inesperadamente desse distante nhar,
encontrei-a finalments em cert� passado - não semelhante a Láza- - Ad'ivinhei, portanto?
pr-aça aiardínada, onde um enorme

ro ressuscitado e cadavérico, mas - Quase. Premedito, com efeito,
Gambetta de bronze, com a cabe- revigorada e como que rernoldada dar novo rumo e novo fim à mi
leira e a sobrecasaca igualmente in- pelo seu Criador para uma existên- nha arte .

.fladas (ou pelo movimento das da nova - só a custo, e duvidando - Ah, agora acredito! É segre- Pretaciando livro sôbre título acima, Q sair breve, de·'autoria de

�andes manchas ou pela veemên- sempre, consegui fundir em um do? Adolfo Bittencourt Sílveíra (Sub-Diretor da Receita) e João Teixeire

c�a dos grandes discursos), pare- ú,!'ico ser a",! d.u�s imagens entre-I' - Não; mas, por ora, apenas lhe da Rosa Júnior (Oficíal Administrativo do Tesouro do Estado) o exmo,
-cia apontar-ma, do alto do seu pe-

vistas. A. pruicipio, nem se,quer ã direi que é meu intento pedir ao s:r. dr. João Davi Ferreira Lima, atual Secretário da Fazenda, assim se

destal de mármore, com o gesto r�conhecl. O nome de Clotilde, ou- poder estético da Psntura outro po- expressou:
demosténico que ali lhe glorificava vido entre_vulgares palavras de dei' menos lato: o de avivar, con- "Reunindo em volume a legislação estadual e federal concerne .• .e
a eloquência de tribuno e de pa- apresentação, nenhum sobressalto serva r em cada um de nós o senti- ao imposto sôbce Vendas e Consignações, bem como, em índice alta
;triota. Era, como eu desejava um

me causou. O segredo que esse no- do, o orgulho, a consciência da bétíco e remissivo, decisões e emendes de pareceres relabivos a,') aludi-
'ICSlt�elecimen�o discreto _: po-is rue ocultava apenas o pressenti própria personalidade, do tributo, proferidos por autoridades esta-
.ahria a estreita porta envidraçada, quando ela, durante uma breve Confesso que estes dizeres quase duais, além de um pr-ático e farto formulário
sem nenhuma pompa, à sombra da troca de opiniões acerca da hospi- apocalíptos me afundaram na mais sôbre 'a matéria, prestaram por sem dúv idr, o",

dabuleta onde luziam as letras doi- talídade francesa, me olhou como cerr-ada perplexidade. Diligenciava srs, Adolfo Biftencourt Silveira e João Teixeí-
radas do seu nome comercial: "La outrora me olhara a CIo-elo da ainda interpretá-los SleIU desprimor ra da Rosa Júnior, serviço de real valia, pr in-
pendnle genevoise", "Pendule genevóise". Foi deveras quando outros sobrevieram e agra� cipalmente ao comércio e á indústria e tam-

Já dentro desse ocasional porto e,sse _olhar - ou, melhor, uma cin- varam o desgovêrno dos meus pen- bém àqueles que, pela. sua atividade, se vêm

<l� ahr igo, estava eu esperando o tilação falante desse olhar - que sarnentos:

,
a braços com as dificuldades constantes e

,diagl11,ostico e o devis do empregado reaviy�u entre as óIl:zas da minha - Todos nós, meu amigo, temos multuplas de assunto tão contravertido. Pre-
-que me atendera, quando um es-

memoria a adormecida brasa da qualidades que se acham encarce- encheram, não ha negar, uma lacuna que est -

tranho incidente me sobr-essadtou: sua recordação. radas, sem luz nem ar, nos subso- va recâamando imediata solução, tantos são
do interior,da loja, que era pro- Que acaso, boa QU má estrela, los do nosso capr-ichoso ser mo- os obstácules com que diá.riamente deparam
.funda, duas vozes desconhecidas tr?,uxera a Portugal aquela expa- ra1.,. Ora a arte dia retrato, como tanto os que pela sua função exigem o impos-
dialogavam intimamente desalvisa- tnada? A guerra que talava então eu a oompreenrdo, 'Pode ajuda�'-nos 00 CQmO' os que pela sua atividade o plllgam. E
damenrte - não no vig�roso fran-, a "d'�uce France"? O m;itento d.e a libertar, valorizar essas qualida- o ,fizeram, aqu�les e,5IÍ-orçados fuuci.9ná'l'ins do
,cês da região, mas no querido, cor- transoItar_ para o s�u .

paiS de or�- des, Elas são, Illa v,el1dade, minús-
-

Te'soul'o do Es,ta.d.o de Santa OaJtarinra com a pI101ficiênda que da sua

rente e já saudoso idioma da mi- gem? N:.'oj ela prQpn� .me elucI- cuIas (ruaqI�os interior�s a que fal- longa prMioa d,e servi9Jl) era lícito esperar".
mha pátria. - Quem falava, assim, dou, antes que eu a lnterrogass.e. ta perspectIva, aiproprrada mold'ura Faça enc.omenda do .s,eu exemplar pello, Serviço de' Reembolso Pos-
longe de p.or,tugal, a lingua dos Achava-se ,CIJ!I PoJ'lt:lllga!l.' desd� qu'e, de real>ce ... .AssIm, o que eu pre- tal, Á LIVRARIA ROSA.
]o.J'ltugueses? Descorbri-o sem difi- ()m 1�40, VIsItara com de�üça9 de- tendo ser, por gosto e pür ofacio, Ru.a DeoU{}ro 33 _ Flor ianÓlp(}lis.
culdade, 10g,0 em seguida. Eram. ro�elra e or,gulho de lus'��na de na sua terra, é somente isto, pin!o-
,duas senhoras: a dona do estabel�- alem-m:rr. a grande �XJpOSlÇ�O d�s ra d'e molduras.
,cimento, viúva genebresa que en- Ce.ntenanos, em Belem. SaIra ,da Pintora de moliduras?!
velhecera no Rio de Ja!l1eiro à t�ITa frall!ce�a, sem ,nenhum deslg- pa1!lT1ei, desencantado.

.

- $e se

_fr:ente de uma relojüaria ali funda- mo �em def,lll11doj so al�uns meses a.prese�tar CcmIO tal, Julg�-l�-ã.o
?,a pelo :marido, e uma brasileira d�POIS, facIlmente adu?ada .cl'? uma s�rIlJples ,d'ouradora de CaIXl

Ja amadurecida pelos anos mas Llsb.oa, berço de seus avos, decIdl- lhos,
co.ns,ervando ainda, na n:atur�l vi- ra fIca�. E acr:eg;�ntou: - Talvez; màs é preciso. qU!e as

vaddade, oomQ que um reflexo da
- Nos, hrasIleIros e· pOl1:ugneses, palavras e as frases raSlt.eIras s.e

..inquieta abama de vida que abran- ap�sar de separadüs por um dos elevem por mérito próprio, comO as

.,gendo passado, pres'c.n,te e' futuro maJOres mares do globo, nunca ,dei- pessoas, Não güs,to de jóias falsas,
imortalmente esplende no imens� xaunos d� �econ>hecer que t�n?s nem de asas emprestadas. Depois
lar naciQnal do seu paiÍs, Junto de duas patnas comuns: a p�tna de me ouvir, reconhecerá que te

anlbas vagueava sem poiso certo, a,voenga, ond� �odos nos sentimos !l1ho razão.
reomo canário ,engaiolado, uma ra- fII�os, e a patn.a mo?er�a, O!lld� - E quando podel'ei ouvi-la?
pariguinha ,d'e 7 ou 8 anos, cujo ca-

todQS nos sent,LIDos In:n�OS; FOi
- Muito breve. Avisá.-Io-ei.

belo, mUNO loiro, parecia cescolo- esse duplo senlÍ�nent?, fll�l Ie fra- Avisou, efetivamente, uma sema-

rido pelo mesmo mal que lhe en- ternal, que me In'?llZlU a �Ic.ar em na depois. Não pretendo nem devo
histecia o rostozinho de anjo. E Portugal e a realIzar a�, -:- pra- guand'3J.· para mim só as estranhas
"como eu, receando tornar-lJlJe réu za,a peus que com felIz eXIt?! - revelações que entãO' escutei; mas

,de um 'feio delito de inscrição, me
o ultimo �os meus empreendunen- como, para as expor e desenred,ar,

apressasse a prevenir as duas mu- tos de a,rhsta. necessito de mais espaço, prooura-
Jrheres, SUTipresas, de que estava. d1e- Soube então que a antiga Cio-cIo· rei resumi-las' em nova cronica.
va'ssanclo sem querer QS segredos era iJ?intQra,. já laureada em vários - Merecem de'veras es,crita e lei-

_:da sua ,conversação. de amigas 10- certaun.es de Paris e Bruxelas, Dias 'tura as idéias da :iJnsUibmissa arrtis-

(..)1.0. a cria,nça, mais surpresa ainda; depois, em sua casa, mostrou-me ta bras.i,leira? Atrevo-m,e a 'crê-lo.
se aproximou de mim, súbito exci- iI1:wnerosos trabalhos: primeiro, al- Eviden,temente, não faltará quem as

1ada pela curiosidad!e que fazia guus <:9.rvôes e sanguíneas, cujo de- julgue mirificas e ,quem as taxe de
hJ;ilhar os seus largos olhos azuis. senha, talvez irregular, anti-aca- absurdas. Mas isso não pesa. na ba
Era a magia da língua comum fala- .d:emico, me pareceu rico de expres- lança de qua,]�er critério são. A
da longe da pátria. E, enquanto o' são e im'Previsto' em seguida, pé- discordância fOI sempre o segundo
relojoeiro trabalhava iPara reme- quenos estudos, � óleo, de int�riQr p:ec.ado original dos filhos de E'Va,
-diar o meu mal de forasteiro des- ou de ipaisagem; e por fim uma Como S'e sabe, os mesmos fatos e

·}lrevenid1o, ambos nós, essa peque- grande coleção de retratos, em que os mesmos oIbjet()s raramente dei
na de,sc<!Ynhecida e eu, palavreamús as audácias do traço e as aparentes x�, de serv�r,�om i�. comp�
:'aprazIdamente, como v'elhos

,cama-I inco�,grnências do colorird'o feriam ce�cla .as orplll1wes maIS lllCQlIlcIlla
Tadas. '

a VIsta surpresa, desmaJllühando veIS. Ja nos saudosos tempQs em

Ela �ha,m�va-se ClotiJ,de "Clo- por vezes a harmonia das figuras, que .a moe�� corren,te se co�pun�
cIo, na I,ntmudade) e tinha vindo I mas criando, improvisaaldo outro de lrndas JO-Ias de prata e ouo, to
-4 �!IlOS antes ;cl:� São Paulo, com os' :aceJ'lto de tons e proporções que d?s o� pródigos clamaV'am ,qu� "

paIS, que reSIdIam em Pal'Ís. Na- . restabelecia o equillbrio geral. AI-' dmhelro era re<!0ndo para gu'ar,
'quele mOmento achava-se ali, em glL1nas dessas obras afiguraram-se- ao passo que tooos os avaros, com

casa alheia, porque "mamãe" visi-' me, na realida,d!e - a mim, que a· mesma razão, asseveravam que
tava n:uit�s vezes a propri'etáIia não ouso julgar ou sequer apreciar era chaJto para amontoa-los.
da reloJoana, Madame Mürlat, a

.

em voz alta a arte dos pintores de
.quem se afeiçoara no Brasil. E hoje - meras pesquisas ou anseioo
'assim, 'com inocen�e,s. confidências, d� um� verdade estética mal eniÍre- OPORTUNIDADE VENDE SI:'.e s'c.m n.enhmn arhfJclO nem can.-, VIsta alllda, promessas de inseguro I

-- - L
saço, o nosso colóquio prosseguiu' saber, prenúncios de uma nova ,..' ..

durante longos minutos, Sernti'a- ars picturae que o futuro ensÍlllará NegOCIO de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
mos-nos, amigos. Sedu�ido �ela es-, talvez, algum d'ia, a longínquos vin- BRJiNQUEDOS e miudeza. com hôa frequezia de

ATA-IpO?'taneldadJe da sua SlIlllPatIa, aca-I'dQuros.' CADa e VAREJO - preço de fatura estoque calculado
bel por oferecer-lhe uma boneca - Mas, em suma, que intenta f'a- atualmente em CR$ 160,00000
de porcelana que mna. hora antes, zer entre, nós? - inquiri por fim, .

".
, IhavIa' compra.do para festejar o' com a curiosidade excitada peilo Tr.atar p'!ssoalmente com. PAPELARIA MELIM

anivers,ário de Qutra boneca maior,
I

que vira e Quvira. Rio do Sul - Santo Catarina,

�---------------------r----------�,--------------------------'

Imposto sôbre Vendas
,

ConSignações

COl\IEBCIAL
A••unto.: Jurídicos·- Comerciai. -- Rurais e Informativo.

Endereço TeL ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Con.ulte nOlsa Organização antes de .e decidir pelo com

'Oro ou vendo de imoveis, pinha1tl ou qualquer
-

empre80 ,na. te e.todo �
Di.l'etor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

-

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - F.one 54

BRITOI
o alfaiate indicado

, Tiradentes. 1

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

Centro Espírita Lt>z-Caridade e Amor,

c()murrica a '"Uudança do seu qmsuI·
tório para a rua do Senado, '317, 2°

andar - Rio de Janeiro. ,

(Consultas Cr$ 20,00), onde pass�

a oferecer os seus préstimos, EscI'ev�
detalhadamente o nome, idade, ende·

['eço, '!nviando envelope selado e subs·

crito para a rt"sposta, j uIil.ta�ente COtn

a importância acima..

IEMORIOIDIS
.

EJt, f�,cif;rtl
aliviII di dfrld
'tuitA 4S

iHfecçiJ,S
�

e

A açlo, l!eIlEftc:. •• Pu
'mada Ma n Zen, pn!par...
da especialmente para to
dOs os casos de Hemo...

......"'...._. roldes, é imediata, allvl.
as dôres e oa prurido.,
acalma e eylta as c:ompll-

, caQ(les Infecciosa. da. ul
cerações e varizes hemor
roldais. A v.enda em t.d.s
as Parmaclas em bisnagai
com eanúla espeCial para

�

facllltar a a{lllcaçio.

MAN'ZAN
PARA HEMORROIDlS
Um produto D. W1U

•

Sedas"

$,A·-$A."�
t
� 10' I

Casimiras e

(-)R,l�j\ �DO SOA RPELL]
Rua Con8e�beiro ,Mafra, 36 - loja e §obreloja - Tel6fone .1514 (rede interna)

Cai:wa Postal 5 t w __ End. Teleg .. : «Scarpelli)�· -�. FloJianópolís
.

!
.

•
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Im avião da carreira, viajará no próximo dia 26, para a Capital fe
deral, Dom Joaquim DOiningúes,

\

arcebispo Metropolitano� S'.·· Excia.
Revma.. lKIrticipará dos trabalhos do Congresso 'Católico, a realizar-se

.

de f -a 9 de junho vindouro.·./

*

\

ANIVERSÁRIOS

SRA. MARIA LAMEGO
Aniversaria-se: hoje aexma.

sra. Maria Lamego. dd, esposa
do Sr. Mario Lamego.·

*

STA. MARIA CELESTE
A efeméride que hoje trans

€orre ,regista o natalício da
prendada senhorita Maria Ce
leste, dileta filha do sr. capi-

\

tão João' Pedro de Oliveira;
Carvalho.

Direção de PEDRO pAULO MACHADO

Avai, Figueirense, Caravana do Ar, Atlético, Paula Ramos e Bocaiuva são os
CODcorrent-es ao rrorneio lalUem de 1946, a reauzae-se dOHHlIga 110

E�tádio da federação Vatarinen.se de De8portos�
STA. EUNICE MARIA '.. .

Assinala a data de 'hoje,
.

o
O "INITIUM" DE 1946 F; C. D. 'um público bem

nu-!
pontano deverá apresentar, Desta fo.rma, o ténis que em

t
. Como vemos, graças aos es- mero.3o que s� de.l:iciará coI? a.s ,mo iei.almente; a seguinte cons- todo 0. Brastl estev.e um "i'""OUCO'ranscorrer de mais uma prí- '.. _

'I:"

mavera da gentilíssíma senho- forços do Departamento de qualidades tecmcas d(J "foot- títuíção: . ! paraâízado por efeitos da guer-
.. Futebóf amador da F. C. D. e ballers' amador-es. I Arí - Nilton e Norival -I ra, começa a se movimentar- e·rmha Eumce Maria, filha do
saudoso conterrâneo sr. Egi-

á profunda compreensão e11.- x Ivan, Danilo e Jaime - Jorgi- F'lorianópolts está acompa-

dia Abade Ferreira. tre os clubesda capital, o n05- O QUADRO CARIOCA QUE nho, Zizinho, Helena, Jair e mhando a ação geral.
* so público -esportívo está sen- JOGARÁ EM JUIZ DE FÓRA;,Ademir.

.Ó>

I x

ALFREDO XAVIER VIEIRA do presenteado com magnífi- Rio,. 22 - A Fder89ão M�- 1 Além desses. jogadores serão í DICIONÁRIO ZOO-FUTE-

Faz anos hoje o sr. Alfredo cas tardes esportivas. tropolítana de Futebol. contl-! convocados ChICO, Tovar, Mau-I BOLíSTIC.O
Após as empolgantes dispu- rrua assentando providências I rido, Mundinho, Robertính-, e Carneiro - Jogador queXavier Vieira, funcionário pú-

blico Estadual. ' tas do Torneio Relâmpago, te- para a ida do selecionado ca- Lelé. permanece na reserva sem re-

* remos a oportunidade de assis- rioca á Juiz de Fóra, para a *
clamar.

TEN. JALDIR FAUSTINO, tír.: no próximo. domingo, a realização de um amistoso TENIS I Carrapato ,- Craque ,que se

DA SILVA _

abertura da temporada ofici,:,l com o selecionado míneíro, na Se.e:unido consta nos meios gruda ao adversário e não o

Transcorre, hoje, o aniversá- . do, 30rrente a�o,. c:>L? a realí- tarde de 31 do c�rrente. N�- esportivos realizar-se-á em deixa jogar.
.

Tio natalícío do sr. ten, Jaldir zaçao do torneío-ínícío. " quela data terão prossegui- breve um torneio de ténis en-· Cavalo - Jogador que, em

F t· d su A exemplo do que aconteceu menta, com um vasto progra- tre as equipes do Lira Tenis vez de chutar a bola, atingeaus mo a, 1 va.
ta d ,.. .

t d l'
- . . . " ad

,.

, * nas r es uommgueiras an e- ma e rea izaçoes esportivas, Clube desta capital e do Taba-
,
...eus : versarios.

LUIZ'RAFAEL!, dores, a de domingo, próximo .as comemorações do' 96° "ãni- )ja:ra$�enis Clube da 'Cidade Ohopim - Atacante:" que

Re_gista
a data de hoje, o i)rom�:e_l��:::_a<:_estádio da versá:�o da fundação de Juiz

I.
de Bl�n:enau. ._:.. �rrov�ita

.

a confusão estaD,���-
transcorrer do aniversáriona-' de Fora. Os J0,:,OS, que serao disputa- ��da a boca. da meta adversá-

ta;licio do sr. Luiz Rafaeli, re- * .., ,..,

dos nas quadras. � LU'a pro- na para assmalar tentos. A

sidente no Município de Curi- ESCALADO O SELECIONADu m�tem s-er equílíbrados dado 1 C:?bra -, Elemento que ian-

tibanos. CARIOCA o v�al'Ür dos pantícipantes e dos ça ve�eno'. .

,

*

I
/' comissão designada pelo treinos a que ambas as equí- Coruja _:_ Elemento de con-

JOEL M. MOURA sr. Vargas Neto para a organí- pes estão se submetêndo. fiança do treinador, .íncumbido
Assinala a da�a de, que hoje

I .

zação ,da q.��ro carioca, c0:tr;l- Os crumpos ,dO Lira' Tenis ide. observar os treinos dos ri-

transcorre o aniversario nata- .

H O J E. posta de FláVIO Costa e LUIZ, Clube estao passando por uma vaw.

lício 'do' Joel M de �s ?y2 horas Vinhais, já escalou o onze que' rigorosa reforma para, mais, Elefante - Jogador pesado
�oura. Jovem

.., -gm� hl:"tona que retrata a, deverá enfrentar a. equipe das I condignamente, receberem os te sem agilidade.
:II p1'O:J?na vída! i "alterosas". o quadro metro-�visi,tantes de Blumenau. Espírito de porco - Indiví- "-

LAGRIMAS DE PALHAÇO .

duo que ingressa num clube

; c�m . . C'
_ I· -

.

d I para provocar desarmonia.
.Beman:-m? .Glgh omemora"oes '.a .' F,éra - Centro-avante que

A trtste hls�or:a daqueles I � .

kpogsue um tiro fortíssimo.
que teem a mlssao de fazer

. B Ih
�

d 'T·
· I Foca - Juiz, de linha sem

rir ... 111!eS�);0 quar:do a ,s?a « ata ii fi! Uiutl' �'experiência.
alma chora.

. o.' _

' •

, Frango - Bola defensável.
No progmma: 1) - O es- OF���O �O H BA:r�L�AO DE ,C�ÇADORE� '(AO arqueiro que o "engole"

porte em marcha .. '. ..._.DFB. I. - ....�OhCIL.O _vossaJS pr.?Vlde.nICías nlo s.e�ldo d� S�,l dad? a (Chamam de "franguei:ro".
2) - o maestro Joao de maIOr dlvulgaçao. paSSIVeI, 1])01' e.sse co:neeltuado orgao de Im-

(tmuquO:J)
pau - De,s. CoI. prensa, que no dIa 24 do oOl"il"ente, data em que se CQmen;torn

' .

3) - A vóz do mundo a Batalha de TUluti, esta Unidade, em home:n,agem ao povo de ONDIN � . flOM�SJornal. Florianópolis, realizará uma pa:fS;seata p'elas ruas da Cidade, .'" U li
Precos: 3,60 - 2,40 - 2,00. às 10,00 horas, com o segu�nlte HrhneI'láJrio: RUá Feli.pe Sch- Pt'REIR"Cen;ura: "I,mp. 14 anos". midt - Praça 15 de NOVembro - Rua João Pinto - Àvenida li li

H O J E Hercílio Luz - Crispim Mira - Praça Getúlio Vargas - Rua (Míssa de 20. a�jversário)'
CINE IMPERIAL Vj,scO!l1Jde de Ouro Preto - Pmça Pereir:a de Oliveira - Rua

.

Às 7% ho'ras Alcipl'leste Paiva - Praça 15 de NovembI'lo e Rua FeliPB Sch-

Últimas exiibições midt, e, às 19,00 horas, á Praça 15 de NO'vembro, haverá uma

Dianã.lIynn - Jimmy Li- retre.ta pela baruia de músilca desta Unidad.!e, com o pr:ograma
don -.em - que segue anexo.

BANCANDO O CUPIDO II - Valho�me do ense,jo para vos feiterar os meus pro-
.

Um filme aleg� testas de alta. estipla e di.stinta oonsidemção.
Cíhester Morris _:_ Jean Par- NILO CHáVEIS TEIXEIRA, T1en. CeI. Omt.

ker - em - PROGRAMA
RONDA DA MORTE. la PARTE

VencIdos nunca! - Marcha Canção - ;Ah:osa.
Anedota - Canção SAmth - lVL Del Rio.
La Bohême - Fantasia - Puccini.
ÁllJCOras Levantadas - DobrrudO' -' (InSltrumentação)

M. Del Rio.
. \

Mefístofeles - Fantasia - Boito.
.

Rio BranoO' - Dobrado - Fruncisco Braga.
21 PARTE

Coronel Nilo ChaV'es - (a poo.ido) - Dobrado - M. Del
Rio.

Capricho - (Valsa de ,conüe:r:to) - M. Del Rio.
Estrela confidente - (a pedido) - RomaTl�'<\ - RobaudL
Guaraní .:_ lHO Ato - Carlos Gomes,
Festa dJ Cittá - Sinfonia - Filippa.

, .

,
,

, ..

*

Forte! LmpressLonante!
.

No programa - O esporte
em ma;reha - DFB.

Preço: Cr$ 2,40 (único).
Censura: "Imp. 14 anos".

PRÓ�IMO CARTAZ
Domingo - Simllltaneamente
ODEON IMPERIAL
OS AIUORES DE SUZANA

com

. Joan Fontahfe - George!
Joan Fontaine - George·
Brent - Walter Abel':_ e o

novato Don de Fore.

tEuclide
.. N. Pereira e filhOR

.

convidam aos parente'. am.i
gos e pes/lôas de suas ra

la.ççes. a ossiatirem à missa
que. no t·anscurso do se

gundo aniversário de fo)a-
o cirnen'o da sua in,,:;;qu ..c'val
.'pÔs,., a mãe ONDINA GOMES
PEREIRA, fazem celeb"or na Cot...
drol Matrop._litona. no altar do
Sagrado Coração de Jesú/I, ."gunda.
f.ira próxima.,dia 27. às 7,30 ho
"c.�, confessondo-ee desde já oqrn
decides aos que rorti ipnrem nlêasll
ato de piedade cristã.

JOÃü SOUZA
Faz-anos na efeméride que

hoj-e tránscorre o estimado jo
vem João Souza.

*

ALBERTO SC.HMIDT
Deflui hoje o ,natalicio do jo

vem Alberto Schrrüdt.

STA� LADI DAMIANI
Festeja, hoje, :m:ais uma 'pri�

mavera a prendq_da senhorita
Ladi Damiani, fino ornamento
da sociedrude local ..

NOVO HORÁRIO DA

P. ,ALEGRE FLORUNó�
POLIS - CURIT1iBA

QUINTAS E DOMINGD$
'Deciolagem .cJ,e FlóriamópoUs,

ás 14,15 horas
'CURITIBA - RLORI .�.Nó�

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E &EXnS

D'ecolalgem de Florianóp.olis,
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL V:ARlG .G-, ED. LA
FORTA .

- TELEFONE
1325

Fr.etes, mUd13i'\çi!S cane:os,
em g�rõl?

,.

A'I TU
Mercado Públicu, 37.

Fone 16-34'

.,PRFÇOS
----_--'-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Sexta-feira, 24 de Maio de '!f46
..------------------------------------------�--------��--------------------------------------------------�---------------------------------------

7

fP Ü{.,I!º'e�rl
Catolicismo, '

O SANTO De t:lIA
24 DE MAIO

Si". Ivo, Confessor'
Não havendo no calendário

_...-......T.v..."'W'....&...."'&..&..W'...'fffá:".."'&T..........-.""...W'............T,.:".........."'W'.........."'W'."'....._'"..w;,:r.."'W'_""'.."'..-.J!. geral da Igreja, festa especial
DR. ARMANDO VALtRIO para este dia, aproveitamos a

ocasião 'para dar um breve es-

Dos serviço�;e ���� Infantil da boço do padroeiro dos advoga-
AS.sistêncb1.rn�a�ciPal e de dos, sendo a passagem do san-

ClltNICA i\tJWICA DE CRIANÇA� to desta para a .outra vida co-
ADULTOS cnemorada no dia 19 do' mêseO�StTJ,TóRIO: Rua Nunes Ma- ,

chado, 7 (Edifício S. Franciscq), em curso. Nasceu Ivo, apelida-Consultas das 2 ijs 6 horas d d Ad d dRE5IDftNCIA: Rua Marechal Gu�· O e voga o os Pobres,
, lherme, 5 Fone 783 aos 17 de outubro de 1253, em

. DR. MADEIRA NEVES Ker Martin, na Bretanha.
Médico especialista em DOENÇAS Seus pais pertenciam a Iarní-

DOS OLHOS l' bIt d ICurso de Aperfeiçoamento e Lon- ias no res, vo es u ou, em

c'b�§-&i)1C:sn�Ri�efae ��n..e���: Paris, filosofia e teologia, em

Idiariamente das 10,30 M 12 hs, à Orleans, OS direitos romano e

��rdle6 e��;��o �'s 6í�gi'r�J:t;"lb� canônico. Já durante este tem- _
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

po de formacão rezava 1 't
IIII
__-._'!II!_-_'!I!I!.'!.._E_IIilIIII,���IIIl_!!!!��_�����_!I����!!��I��!-.

Fone: 1.461 - Residência: Rua IQ, 0<" m.l1 O ,

Presidente Coutinho, 58 e dava-se a obras de penítên- (
'DR. A[<\.RTO WENDHAUSEN da, Tendo feito o voto de cas-

'[Diretor de Hospital "Ne1'ê" Ramos" tídade, foi ordenado de sacer
CLí.\'ICA MÉDICA DE ADULTOS pote. Pouco depois recebeu suaE CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro nomeação para juiz eclesiástico
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de :\0' da diocese de Rennes. Mas o
vernbro \ ilfos da "llelo Horizonte") Bispo de sua diocese natal

Tel. 1545'
'I

.

Consultas : das 4 ás 6 horas, queria a vo para SI na rnes-

.\{esidência: R, Felipe Schmidt, 38 ma qualidade de juiz. Os seus
- Fone manual 812

_ profundos conhecimentos dos
dois direitos aproveitou-os es

pecialmente em favor dos .. po
bres 'e para a proteção de ór
fãos e viúvas, advogando suas
causas não unicamente no tri
bunal eclesiástico, mas. ainda
perante os tribunais civis. Já
avançado em idade, renunciou

DR. NEWTON D'AVILA ,'á sua dignidade, tornando-se
pároco (j€ Lohanec, onde erí
giu um hospital palra os po
bres e pregava muito e com

grande fruto. Sem atender ás
suas necessidades próprias, da
va tudo quanto tinha aos in
digentes. Como, êle mesmo

predissera, deu-se sua morte
aos 19 de maio de 1303.

.

Quem dá o bem é o primeiro
beneficiado, quem acende uma

luz é o que se ilumina em pri
meiro lugar.

..

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e .Ortopedía clínica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
(,'()NSULTóRIO: R. João Pinto 7
Dláriamente das 15 às 17 noras.
RIilSID1l:NCIA: Almirante Alvim,

.'
36_ Fone M. 251

,

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma dé habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schmt
dt, R_Das 14 às 18 horas,

BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 é 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníverstda.
de do Brasil), Médico por concur
JIO do Serviço Nacional de Doen
(iaS Mentais, Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital 1< e-

deral
.

!CLíNICA i\lEDICA - DOENÇAS
NERVOSAS

.

- Consultóírio: Edifício Arnéüa
NETO

- Rua Felipe Schmidt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - F'Ior ianópolts.

DR. ROLDÃO CONSONI

,( ,

CmURGIA GERAJJ - ALTA CJ·
RURGIA - MOI,ESTIAS DE S1il.
.". NHOR!\S - PARTOS .. ,

Formado pela Faculdade de Medí-
cinna da Universidade de Sao

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

Ptof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ
Hai'2S, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

dtero, ovários e trompas. varieo
ceIe, hidrocele, varizes e nerna

.

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe

.

Schmidt, 21 (altos da Casa Pa
raíso). TeL 1.598,

RESJD1l:NCI.4.: Rua Esteves J11-
níor. 179; Te!. M 764

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

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos intes nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFlA

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos,
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamados a. qualq LICr hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18, Fone 702
RESIDJ;:NCIA: Avenida 'I'rompowski,

62, Fone 766

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

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

VIOLETAS
CONóSUl.TAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos: réto e
anus - Hemorroidas, Tratamen

to da colite amebiana. !

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

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

,Resid: Vida] Ramos, 66,
• Fone 1067

..
,

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

Dr. Lauro Daura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

ServIço do Profe.&lor Briquet
SÃO PAULO

_.

"cõ;!Miü-:Aiill��AJA-"··-·u--��i
'ndada ". 1871 - S'dO: B A IA lmC!:NDIOS E TI.tÂ.NSP�KTI:S

Cifras do .Batanco de 1944:

i
CAPITAL E RESERVAS· Cr. 80 900.606,30 �

1 o-s 5,978.401.755,97 1
« 67.053.245,30 �

142.176,603,80

I98.687.816,30
" 76.736,40! .306,20 I

I

l
, I

. Responsabilidades
Receta
Ativo

AUTOMOBILIST48 I
Atenção

Povc o seu dínamo ou

motor de arranco·

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

,

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabi lidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fr-ancisco
de Sá, Anisio Massorca, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

,'.,,5nol
D problema da glória me

díúníca não permanece em

ser instrumento de determina
das inteligências, mas em. ser

ínstrumento fiel da divinda-
,de.

x

Medíunídade não é disposi
ção da calme transitória e sim
expressão do espírita imortal.

x
'

O valor mediúnico não é
dom de privilegiados, é quali
dade comum a todos" os ho
mens, requisitando a bôa von

tade sincera no terreno da
elevação.

x

Desligai- vos do excessivo
verbalismo sem obras! Não vos
falo aqui tão sómente das
.obras do bem, exteriorizadas
no plano físico, mas,. muito
.particularrnente, das constru
ções silenciosas da renúncia,
do trabalho de cada dia no en

tendimento de Jesús Cristo,
da paciência, da esperança do

perdão, que se efetuam portas

\,

�Tiaaens, �,
. � � .

PELO

Expresso Noturno· do jornal
O ES'·I�ADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:
SlíDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada,
7 da msnhã.

10 da manhã:
5 da tarde.

Informações:
Em Fpolis.

'

na Redaç�Q <do «O ESTADO»
Em Joinvile- - no Hotel Príncipe

Páscoa do-s Funcionários PúbÍiCós
CONVITE

,
A 26 do corrente realizar-se-á Catedral Metropolitana, ás

sete (7) horas, a Páscoa dos Funcionários Públicos. '\
A Comissão Central tem a honra e o prazer de convid-ar

os s�hhores Chefes e demais funcionários das repartições fe
deraís, estaduais e municipais para se associarem a essa de
monstração de fé, afim de que essa cerimônia, como nos anos
anteriores, se revista de um cunho todo especial, qual ou

.

de

I congregar junto
á Mesa Eucarística, sem distincão de classe

ou categoria, todos os servidores civís, inclusive 'os aposenta-
dos, que comungam da mesma Fé. '.

.

O referido ato terá a assistência do Exmo, e Revmo. Arce
bispo Metropolitano.

A Comissão Central: João Alcântara da Cunha, Martinho
Callado Junior, Dr. Antônio de Andrade Carneiro, Fernando
Mendes de Souza Filho, Antônio Heínzen, Adão Sobiereski, Dr.
João Ferreira'�ima, Júlio Vieira, Dr. José Boaoaíd, Milton
Lehmkuhl e An Lentz.

Tenha I" empre em casa uma garrafinha de

'ftPERITIVO «I NO T»
Clube Doze de Agosto

NOITE .DE GALA
AVISO

,

Dedicada aos seus distintos associados, o Clube 12 de Agôsto, pro
moverá no dia 8 de junho vim.douro, uma Noite de Gala, com inicio ás
21 horas, Constitue a primeira parte do programa, um concêrto de..
canto, a cargo do i.nsignc barítono brasileiro sr. Sílvio Vieira, figura
de renome do Teatro Municipal do Rio. Para encerrar essa deslum
brante fcsta de arte, constará, a segunda parte, de um grande baile, a
rigor, o qual terá inicio, logo após o concêrto.

Os senhores sócios poderão reservar suas mesas, com direito a
quatro lugares, pelo preço de Cr$ 60,00, a partir desta data, na Secre
taria do Clube, das 14 ás 16 horas e, das 19 ás 22 horas.

� dentro da alma: no grande I Camisaa, a'ravatas, Pí iames
país de nossas experiências ín-: Meias de s melhores, pelos me

teríores!
. I nores preços �6 08 CASA MIS

(Missionários da Luz) ('II�AN'RA Ruoe, MAfre, 6

Fabricante e distribuidoY'es das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casémiras. riscado.. brina
bons e baratoa, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamenb das

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

Florianópolis. - �FILIAIS em Blum enau � Laje&.I
malhare. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a aten'ção dos

visita ante. de efetuarem suas compra•. MATRIZ em

I
I

&ueaWASw $"op:tgiê'wRfSF"&"lIi&..IlIlIII_IilIIIiI_IIiiiIII� II. - , il!IIII__1 EIIII IIZ:III__
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"

Nomeada a tomissãô Municipal de Pre�os
o SR: JÚLIO BARATA, DIRETOR GERAL DA COMISSÃO CENTRAL DE PREÇOS, NOMEOU ,ONTEM A COMISSÃO DE FLORIA�ÓPOLlS, QUE FICOU ASSIM
CONSTlTUlDA: REPRESENTANTES DOS CONSUMIDORES: AURELIANO STUART E AFONSO ASSIS; DO COMÉRCIO, MIGUEL 'DAUX; DA INDÚSTRIA, HEITOR
BITTENCOURT; QA AGRlCULTURA, MANOEL FERREIRA DE MELO; D1\ PECUÁRIA, ORLANDO DE ASSIS CORRÊA; EI REPRESENTANTE DA PREFEITURA,
PETRARCHA CALLADO. HOJE, ÀS 16 HORAS, NO GABINETE DO PREFEITO, TOMARÃO POSSE OS MEMBROS DA COMISSÃO, QUE, A SEGUIR, SERÁ DECLA-

.
• RABA EM SESSÃO PERMANENTE

. As fôrças que apoiam FrancoISuspe!JSa.!� ali

, Nova York, 23 (U,' P.)· :._ mas,' a título de defender a Es- DegOCla�i���
.

Um milh�o e quatrocentos mil pan�a. de um a!aque da. União, Cairo, 23 (U. P,) _ Foram.
h?mens e .q!wnto ascendem as So.w.etzca, p'�r esse. :n?tzvo, ex- suspensas as negociações em.

I
forças

.

müitares
.

da Esr::anha pl,z.cou, t�rna:se dzf:czl des��-,' tôrno do tratado anglo-egíiJciO_.--Fiorianõ�'oll \,
.

2 ,10 ,tje Malo de '1946 frçmguzsta" segundo, aiirmou tn ir o nu",:e1o entao das f01-1 Segu�do informou o mínistro-.
------...;:...;..;...------ .-------.:....----- ao Cons�lh�

.

de Seg1.trança. o ças iranquistas. ". .
do exterior do Egito, sr. Ahmed.lo sr. J?s.e-Gzral,. E:n seçuiâa o s�, Jose Gu ali Luffi Rasha, os entendimentos-

BA·TA'LHA DE TU IUTI
O âiriqente republicano es- apoiou. a proposta polonesa tiveram de ser abandonados',

.

.

.

"

pc:n:hol destac,ou q_ue �o�s o� para que todos os ym.s§e alia- devido às grandes divergênciascuns espanhois, simpáticos a dos rompam relaçoes com a
surgidas entre as duas dele-

Falange, podem carregar ar- Espanha de Franco. gações.
/

I'

Aos Sub-tenentes e Sar-. -" Soldado. Tu não te per

gentes das Fôrças Ar- }ences! Ainda que estejas' cer- trae-se, deíxando-se antever 8 ra" dei' I bu-,domadas. ! to de que te' despedaçarão a derrota. .. mas Osório "cal I e o s ri
. S -.., "'1)iU

LlIIUi"',.,::,;,:,
Durante a guerra que a nos-' carne e de que à 'cinzas te re- valgando seu belo ginete de '3' 000 pne IISsa Pátria manteve "com o Di- duzirão os ossos, busca salvar guerra, chapeu de feltro ne- • li O r s ,

tOO01' do Paraguai - Francis- a Pátria das cálamídades que gro, ponche-pala flutuando ao Porto Alegre, 23 (E.) - A, Aderba!
.
Ramos

co Solamo Lopes - de 1864 a a ameaçarem" ... porque ... vento, deixando, apenas, en-I CEAI> se dirigiu ao 'interventor da Silva
1870, muitos foram' os feitos "não é somente o ,sab�r .que trever a gola bordada a ouro federal, no R'io, solicitando- e

de nossas Armas, destacando- eleva o homem a grandes altu- de sua farda, empunhando
'

lhe pleíteasse junto. ao Minis- João 'Batista I'se na constel-ação, de vitórias, a ras morais, mas também a re- uma lança de ébano encrusta- tério da Fazenda a entrega ao

I
Bonnaslois ,:fulgurante epopéia, a maior ba- solução inabalável do sacrifí- da de prata" aparecia atron- govêrno do Estado, para ime-

talha 'campal de todos os tem-I cio da vida por uma idéia, pelo tando o perigo, sempre impá-, díata distribuição de :3. O O ADVOGADOS 1,·.:...pos, travada na América do I cumprimento do dever; pela vido, com elementos

das. diver-] pneus
recentemente apreendi- Rua Felipe Schmidt' 34,

Sl!l - A BATALH� DE TUIU-I honra da Pá:tri�:,!. sas Divisões. ; dos pela físcalízação alíar.úe- Sala 3, Talef. 16-31
TI - em 24 de maio de 1866, I

<,o " �, Lances de bravura de ambas garia.
Recordar, pois, TUIUTí, é 1866 ... a esquadra brasi- as partes, mais renhida tor-'I Ontem, a Comissão de Abas- _1IIIIII_IIlI_iIIIiil!'__'1C1_..' ••.:..

;fazer desfilar, em empolganuelleira comandada pelo bravo, nam a Batalha,
•

. tecímento foi informada de
,_

apoteóse, pela nossa mente, as Almirante Barroso atacara o O general Sampaio, n�sse que as autoridades feC:ei�it, I Renovarao sua_
figuras imortais dos que' es- Forte de Itapirú enquanto' o dia, completa 56 anos de Ida- haviam aprovado a concessao, "

creveram êste Feito é í'eavivar General Osório, com duas Di- de e, como presente, recebe numa providencia que virá Ia- forte oposiçãoos perfís do Iegendár-lo Gene- visões transpunha às 9 horas três ferimentos, sendo um vorece; es consumidores dest e Nova York, 23 (U, P.) _ As.ral Osório, Patrono da Cava- de 16 de abril, o Passo da Pá- mor:al... ,,... . . ,
_

Estado. nações árabes possivelmente.1aria; do intrépido General trta e desembarcava em terrí- Eram quasi 11 .horas ,qua:n .

S renovarão a sua forte oposição,�ampaio, Patrono da Infanta- tório Inimigo. do a ���alha chega aJO rím ..

� I .uspensas as t�lvez violenta�ente, à categó-rta: do artilheiro símbolo Ma- Continuam nossas Fôrças a� cornetas tridulam, os cla
j .

__ •
rica declaração do Departa-rechal Mallet, Patrono da Ar- avançando, dando-se a 2 de rms clangoram .. , os �l1mbo-1 g

· I menta d Estad d .

'Ih
. "I b t d f d' . d ttó ne OCf8COeS

' e jssta o, ,e que ostí ana; do -heróíco General maio o memorave com a e e res ru amo .. sau aru o a VI 0-
.

. I norte _ americanos a
.

Vil C b it P t d Estero Belaco e a 24 trava-se ria'" j . .' . .' poiam a
. agran a ri a, a rono a ...

* * *
.

Cairo, 23 (U, P.) - Um CO"" imediata entrada de cem milEn.genharia. a formidável Batalha de
. munícado conjunto anglo-<egiP-! judeus na Palestina.TUIUTÍ é testamento do Tuiutí. Gomo a 80 anos passados, a cio anuncia qu as negociações I O Departamento de Estado'valor e da bravura do Soldado . Lopes, o despota ambicioso, Natureza �e engalanou no des-
para 'a revisão do tratado exis- assegura que consultaria até"Brasileiro! a fim de vibrar, ao alvorecer pontar deste d�Ia, p�ra _?ome-, tente entre ambos os países. os árabes sôbre o assunto. En-TUIUTí, como todos os {do dia 24 ,e de surpresa, um billl'?Daçafo. >co,11' Igna e tao su-, foram. suspensas

momenta-I
tretanto segundo se soube €S-'.grandes feitos de nossas Ar- ataque às nossas fôrças, dis- ,Ime tnto. I .'

h' ','. . ,.' , 'lleamelnte, porqu,e a ceil'tos sa consulta sena apenas for--
mas, estrurá sempre em :rlnssas pôs o seu ·ex'erdcio em quatro MUltO felIz a Patna que, co-

pontos divergent'es, '\ para cuja mal, não influindo sÇJbr,e. � de-mentes e enqua'uto >O nosso co- ,colunas, tend.o pOT base Ü'S mo a no'ssa, pode constante" e I
-

d I
_

b 't" ,. fso uçao a e egaçao TI alllca terminacão dos norte-america--. ração for impulsiOlnado pelo ,campos de Tuiutí, onde os diwturname:n!De, oomemorar os deseja consultar ao s,r. Ernest hos de asseguràr a transferên-sangue, estaremos sempre vi- ,nossos se achavam acampados seus feitos d.e glórias do pas- Bevin.· da de mais judeus para a Ter-'gilantes pela grand(llza da Pá- desde o dia 20, com os argenti- ( sado.
.

I _

tria! nos, a direita, e os uruguaios, . É nossb dever rememorar,

R
.•

I
x_a__s_a_n_t_a_, __

Osório, 'S�ITl\paio, Mallet, Vi- a esquerda.. � : t�o gra!ldioso feito e ,dele �au,-' 008'evelt Já bes
1agran Cabnta, Guílhe,rme Xa- 21 Brutalhoes de InfantarIa nr ensIlllamentos� pOIS Tumtl" h

·

d.t
'1

vier, Bittencourt, Menna Bar- com 15,720 homens, 14 Regi- como tôda a longa campanh.a; aVia I o
reto, �,�to" Fernando M�ha- ,mentos de Cavalari�. com ,nos,mosJtra o profundo des'I?re-j Washington, 23 (U, P,)do, Tlbur�o, Argolo, PolIdo- 8:400 homens e 4 canhoes, ca- J3ndlmeill'�.? que teve pela V:lda, Um mês antes de Pearl Har-'
1'0, PJego e Ü'S anÔ'ni�os que, lIbr� 4, com 80 homens, com- i essa legIao de bravos, onun- bour o falecido pres.idente Roo-
oomo seus chefes" nao rega- pUil1!h�m�se as quatro colunas dos. de �odos os recantos que sevelt declarou aos diplomatas RITZ
tearrum sangue e ndas para a paragll:alOs, ao c?mando �os marcl:alam para a l�ta co.m o nipônicos; 'em Washington,' HOJe ás 7,30 horas
g:randeza da t,er�a e ilnviolabi- .g,�nerals R;esqmll, Barnos eln,�,?,sIrusmo ,

de patnotas que que os mesmos não diziam a Frank Buck o·mais audacio-.hdade da Ba:p.delra que a re- Dlaz e Ma��o, todos sob"o co- sa,lham medIr a grandeza. de v.erdade quando falavam em so' eXiplorador, conta-nos a sua.
prese�tava, apontam-nos, atn- mando �o. El Supr�n:o. s'eus deveI:e�, que .cobnr:a:n i paz,' Roosevelt disse-lhes fran- maravilhosa caçada nas selvas:�da hOJe, .u:n ca�inho a s�guir O ExercIto,. ,brasIleIro co- :?m as glonas d:� �Ulta;s ':ItO- camente que o Japão estava amazônicas neste formidavel_
para a cohmaçaÜ' �e um ,Ideal ma.llJdaJd� ,?elo gefiiera� Manoel Ilas e com o ,sac;IflcliO de V1.�as apenas proçurando gannar documentário:- o dever a cumprIr e a _grau- Lmz OS0110, o argentm.o, co- e sangu� a mneta BandeIra tempo para um ataque de sur- JACARÉ - O Assassino dodeza d? Bl'�sm m,an��do p�lo general D, �e- ,do BrasIl!!!

. " !. resa,' ,
.Ama2lonasE nos llao seremos pel!"ju- nanclO Flores e o uruguaIO, Lembrar TumtI e lembr'ar aiJ> Censura até 14 anos.

r?s! Eslt�ar�m?s dentro da con- comandado pelo general Wen- ,�is�tória! Pensar uá História que falamos, - a r�cordação de No programa, Filme Jornal'.CHi.mte dlseI,pllllla emanada de �eslau Paun.ero, todos sOI) o e tal' a mente voltada para a. nOssos mortos, e o BRASIL 68 x 10 _ DEB
nosslOS chefes, triJ,hando sem- Gomando do g�neral argentino- ,Pátr�al Para n?s, Pá�ria, é ,o I uno e indivisível!!! Notic}ário Universal _ Jorn ..
l)1'e o camiIl;ho imposto por Bartolomeu MItre, com um to- B�asII! Fora deslte sao as pa-' ,

BRASIL! Pelo. teu passado Ao Redor do Mundo _ Short"
nossos de�eres, sem nos delter tal de 3�.00.0 ,homens, sendo tnas de OUt:l�OS, que res,pe'Ita-;s ete�no!!! Pel,o teu pres;ente Preço; -_3,00 -::- 240,ante os dIas tenebrosos que 21.000 bras-lleIros, 10,600 ar- mos mas nao· amamos com es maJ8:s·toso e pelo teu Muro . ,

elementos vilipendiados pela gerrtinos e 1.400 uruguaios. ,êsse amor consciente que dig:- serás glorioso!!!
.....

'áOXY'
....

cOIIlJciênüia vendida' ii ideolo- O Exército pat�gua.io a,pre", nifica, sentido no ;peito enlevo Viva Tuiutí em nossos cora� Hoje ás 7,30 horasgias tOl1pes e abjétas procuram sentav'a-se infer�Qr em Infan- ao murmurar seu nome ou 1'e- ções e nã:o va;ci},ar,emOS!lliO 1 ° _ Cine Jçrnal Brasileiro'tOTnar r'8ralidade! A estes tôda truria . e Artilharia mas, em ,lembrando fatos de sua. Hi,stó- ,cumprimento de nossos �leve-
_ DEB.

a :nossa
.

re/pulsa veemente de con}lp,ensaçãJo� su;periori- ria, como o que hoje eo·me:mo- re'S!!! 20 _ Fr,a,nçoise . Rosaybr.asHeiros; de brasile.iros que dade esmagadora em Cavala� .ramos! ," Tudo, vid'a e mort'e, pela Claude Dauphini.prezam as' tradições l,eg'adas ria.
.

Pátria é o nosso berço, é o grandleza da Pátria Brasi- IDENTIDAiDE DESCONHE-pelos 11o.SS0S maiores; de bra- Às 11,55 horas começou a amor a;o p'edaço de 'terTa que leira!!!
CIDA ,

\

sHeiros, guardas zelos.os do rI'- encar,niçada batalha. Por ve-! Soe nos deparou ao d,e.spertar'- Adrelino Natividade da Cos- Que motivos l;evaram aquela:.quíssimo Patrimônio Históri- ze-s o Exército_ brasileiro con-
I

1110S para a vida, é o idioma ta, 10 Sargento de In,rantaria.' mulher a desaparecer?eo legado pelos antepassados.; 30 _ Final do sensacionafd� bras,ileiros convicto's.. que PA R A. . f E R IDA S, seriado.�un�a recOI�dam o agollizar de 'O FALCÃO DO DESERTOlrmaos e camaradas tombados E C Z E MAS, Aventuras e fasctnação nós:pelas balas' assassinrus e covar-
.

.

des dos agressores que, até no I N F l A M A çO E S, palacios encantados da .•

r xt
. Ambia.,.ecurso e . ,remo, demonstra- C O C E I R A ·s, Censura até 14 anos,

.

"ram a baixeza de seus senti- 2t t f R I E I R S Preço: ,40.men os - a acando qqando os . A ,

defensores da Bandeira da Li-
' ':'---.-

herdade estavam dormindo!
.
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