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A propósito da pro
Ditada emissão
Rio, 17 (E.) - A propósito

dos rumores que vem corren

'doO de que o govêrno emitirá,
ainda mo corrente mês; trezen
tos a oitocentos milhões de
cruzeiros, ouvimos, o mínístro
da Fazenda, sr. Gastão' Vidigal,
que informou:

.

"Não há nada assentado sô
ore o assunto . .(} que há é o que
já afirmei mais de uma vez, é
que -$e fO'r preciso, O' govêrno
emitirá. E como se trata, a,s

sim, de hipótese, que pode se

apresentar. não: devemos mais
fazer prognósticos a respeito.
De tudo quanto vem sendo afir
mado, é esta pois a minn:a úní
ea declaração: "Caso se faça
.mister, lamçaremos em circu
lação o papel moeda que for
necessário.

Justíssimo o pedido
formulado

SãO' Paulo, 17 (A. N.) - Os
profeslsol'es primários de SãO'
Paulo acabam de dirigir ao in
tJe,rVienrtor fe:de1',al um longo
memorial, pedJndo aumento de
Vlencimentos e aLegando que o

profe'Ssm púWilCo paulista ga
nha, 110 momento, menos que
um lixeiro, um :escriturári'O ou

um soldado da Fôrça Pública.

Esperam que o pró
prio coração desa
loje o projétil I

o G·RANDE LIDER
Figura das maís brllhantes do cenário político na

clonal, o sr, Nerêu Ramos, ilustre líder da maioria na

As.sembléia Nacional Constituinte, é uma das flguras que
tUg'nificam o Parlamente,

Em meio ao torvelinho de paixões,
,

quando alguns
.homens insistem em desvirtuar as finalidades do Con
g1'eSSG, recorrendo a. expedientes absolutamente anti-par
lamentares, a personalídade do senador eatarfnense au
menta de projeção, alterando-se Como um grande patrío- .

ta e um defensor esclarecido e correto das nossas maís
li Iras tradíçôes parlamentares,

'

(Líder da maioria, posição aonde o levaram o brilho
mental, a serenidde e o equilibrio partidário, como a

conflança de seus pares e do eminente chefe da Naçã,o,
� o sr, Nerêu Ramos tem sabido corresponder, com hrf
lho e correção Invulgares, u, tôdas as expectativas.

'

Embalde alguns elementos chamados oposíelonlstas
e que, por indole e, por princípio, só se sentem bem res

pirando o elíma da agitação, têm procurado eríar situa
ções equívocas para o grande prlamentar que é o sr, Ne:
rêu Ramos,

.

l'ôdas essas tentativas, porém, têm esbarrado na

impecável linha de conduta, na elevaeão moral e na eul
tura sõtída do líder da maioria.

�

., .

Ainda na memorável sessão de posse do senador Ge
túlío J)ol�nelles 'VlIrg'llS, quando alguns notórios pI'ovoca
dores puseram em [ogo tôdas suas llabilidatles visando
envolver a personalidade do gTautIe líder, o sr. Nerêu
Uamos tIemoflstrou, com claJ.·elza e correç.ão, o quanto é
nolwe, hábil e digno da confiança tle seus puxes e do emi
nente primeiro magistrado (la Nação.

Pens!l.ndo, pois, fedr a admirável exprelssão de pâr�
lamentar que é o seluador catal'illellse, a. ,cuja palavra a
maioria acata e aplaude, --c- os criadores de C�HIOS deram
lil)ellaS ensejo para que todo,,;; os lideres (le ullUcadas. rei
teirnssem, em (�Ond8Ve intimo;' sua coní'iallca. na atua-
ção do ilustre líder (In maioria.

�

O PaI'lamento brasHeciro org'ulba-se, e com razão, de
poHf,i(loS corretos, leais e (mItos, como o ,sr. N(�'l'êu Ra
mos. E o povo bl'asileriJ'n, que lhe acompa,nhu a atuação
hrilJrante e patriotica, i'lÓ anseia que ja.nulis faltem ao

Govêrno e;i Naçã.o servidol'es (Ie ig'ual honesUtlade, bra
vura clvica e g'r8.ndeza moral. (Do Brasil,Portugal, Ide
R-6-t6).

A REVISTA' DO
INSTITUTO
HISTÓRICO ,

«O grande ditador»

Herêu Ramos é o c-hefe do P .S.D., no Estado e na Co�nstiluinte. Contra êle se
voltam as bombardeiras da oposição, o que se compreende muito bem, e o que
nos faz crer n1l valor excepcional dêsse homem ,tão lembrado pelOS adversários
como

. pelos amigos, num cô,ro de d'uas vozes, curioso:. interessante, 8riginalíssimo.�.

I

ra,ou-�! B [ri�� I� í' i[
Ndva Delhi, 17 (U. P.) - aceita pejos elementos extre-tM Ingleses procuram Instau

..A.g'ravou-se a crise política na
I mistas. Opinaram êstes que a ra-Io à fôrca, usando pura ga

índia, não havendo nenhuma I aeeítaeão dessa oferta repre- rantí-Io as -suas fôrç.as arma

perspeetíva de solução de en- í seutarta a transformação {los das. Entrementes, comenta-se
tendímento entre os indús e Iíderes indianos em verdadeí- 3. próxima visita do mal. lIon
().S muçulmanos, A última pro- ros "quisling's" < Os uaeíona- tegomery à índia como Iígada
posta de paz Ieíta pelo víee- \ Iístas acham quê o govêrno à proxíma atitude das fôrças
rei, referente à nomeação de' interino proposto não é eons- mdlítares britânicas contra os

11m govêrno intertno, não foi títuelonal, acreditando-sei que Indús e mucnlmanos, .. ..
.

. �

Buenos Aires, 17 (D. P.) -

�!��il����l1:.!�t�;���lld��:�= .Tera-o. 'de lazer novo reg,·st·ote in1Je,ressad:Os JloO caso dle um

rapaz de dezesseis a:nos, Mar�
tin Glüezzie, que há vários
dias vive com uma bala aloja
dia: 'niÜ coração .. Os médicO's qU'e
a'tende!m nãO' são partidários
de <,!ual,quer operação, porque
su:poem em .que o coraçã:o, por
seus próprios meio.s, desaloja
rá o IP'l'ojetil. Por ora, limitarrn
se a tràt;i-lO' com penicilina,
para evitar. qualquer possivel
i'ufecção.

Não são, em geral, a tra

çê!ls para Q público, as

assen tadas, reuniões e tra

balhos dos institutos de
História e Geografia. Isso

é, porém, o regalo dos es-·

pÍritos com pendor inato

para escavações eruditas de
fatos e vultos já volvidos
ao pó do passado, e neste

revolvidos. Tais espíritos é

que se dedicam a recordá
los, numa espécie de culto
sacerdotal .

e místico da
Saudade. Dessarte, a mais
bela palavra da língua por

tuguesa deixe de ser sen

timental e lírica, oferendo
nos um aspecto inacessível
e esotérico ao entendimen
to das platéias, cu io gôsto
é, aliás, discutível dos pon
tos-de-vista intelectuais.
Não

_
obstante essa ine

,ceitação, ésse quase repú
dio das maiorias (ó privi
légios democráticos!),
quanto labor não despen
dem as inteligências dos
que têm a boese evocativa
de coisas mortàs e homens
de há muito falecidos,
para trazê-los ao nosso

convívio no milagre de uma
boa página de história ou

de crônica, onde se apren
de a não viver tão só o

dia de ho ie, mas ainda a

conhecer o de ontem, para.
prever o de amanhã.

*
* *

O Instituto Históri::o e

Gaogtático de S;mta Cata
rina, digamos :histórico e

heróico, acaba de. dar a

lume um número· de sua

Re�istQ. corresoonden te ao
20• semestre de 1944. Até
nesse atraso, há Histôria ...
Penas do mais nobre

metal· vernáculo ali cola
boram, com brilhos de
o.urivezaria antiga.
E' a dó Henrique Fontes;

é a de Carlos da Costa Pe
reira; a de Paulo Malta

.

Ferraz; a do Padre Alvino
Braun; a do General Vi
eira da Rosa; e são ainda
as de vários outros, afano
sas todas no labor de bem
escrever, ciosas da limpeza
do fraseado, a que nos

contam com beleza - quem
dirá? - os lances do pre

térito, as coisas· da filolo
gia, os segredos da geolo
gia, as circunstâncias dos
dias e dos sêres Já idos e

vividos, ou ocultos no seio
da terra e da ciência.
Recomendamos a leitura

da Revista do Instituto
Histórico e Geográfico, des
sa publicação periódica, a

.

longo prazo, como é natu
ral que o sefa.
Os redatores, desinteres

sados, são primeiro que
tudo escritores honestos,
espiritualizados pelo con

tacto com assuntos iá la
crado� pelo tempo, o tem

po cuias horas iá não soam

para os ouvidos, mas dão,
em surdina, as badaladas..
que vêm de longe, de mui-

.

to longe, cansadas, pere

grinas, s.eculares, nessa mú
sica que la marcou os

ritmos do Passado e os

horários do abismo...

Francfort, 17 (U. P.) -'- Vae .

ser debatido se "O Grande di
tador", empolgante filme de
Carlttos sôbre Hitler e Mussolí
ne, será apresentado ou não
nos cinemas alemães. Charlie
Chaplin é de opinião que seu

.filme não deve ser exibido aos
alemães. Contudo haver-á um

avant-premiére para várias au

toridades 'russas que determi
narão a exi:bição ou não do re

ferido filme nos cinemas ger
mânicos.

DR. LEOBERTO LEAL

Deve regressar, hoje, B

esta Capital, por via aérea,
o dr. Leoberto Leal, Secre
tário da Viação, Obras PÚ
blicas e Agricultura.
S. Excia., que foi ao Rio;

ezn
: ob ie to de serviço pú

blico, será recebido por
seuS6 surxiliere« e numero

síssimos amigos e admira-
. dores.

'

«O "Éetndo»: apresen ta
lhe boas vindas e campri
mentos muito cordiais.

Designados para ser
virem em Londres
Rio, 17 (E.) - Ü preslden-

.

te da República assinou decre
,tos, na pasta da Fazenda, de
eignando Artur Oscar Obíno,
ajuldownte d'e tesoThreiro p�drãoi
31, ,e ClodofÍÍir Viana MOÜlg,
agellÍite fiscal d,o Imposto de
Consumo c�asse L, p31r:a servi
rem na Delegacia do Tesourá

. Nacional, em Londres; ma:n�
dando vol'tar à sua repartição
Da:nton Ooelho, a�enrte

.

fiscal,
do IlllIPOsrto de Consumo, e J0-
sé Souza, oficial administrati
vo CJlasls:e L, os qÜais·estão· 8er
yilllil.o na Delegacia do' Tesou... ·

1'0 Brasilreiro· em.Nova York.

.:

RIO, 17 (E.) - .o TrihU!l1<al Sup.eri'Or Elei;t;or:al, reunido
sob a presidência do· mi>ÍlistrO' José L:iJnQiare;s, concluiu a .vota

ção das instruções sôbl"e os partidos políticos.
Essas illllsúruçôes diz'em qu todos o.s p3Jr.tidos políticos que

não eleger.aíll1, no pleito de 2 de deembro, um representante ao

Parlamento, terãO' de fazer novO' registro, no. 'pras'o de sesse,nta
dias_ Para sati'sfazer essas eXi'gências, os :pan:tidos terão de

�éinrtar Us.tas com o mínimo de einqUlelllta mH sssociados,
ao contrário de' dez mil, cOlmo deter,minava.a lei anteriO'r.

NOMEADO PELO PAPA
VaticaIllo, 17 (U, .p'.) - O'

Papa llOlll1eou o camdeal Gue
vara, ar'cebiSipq de Lima, lega
do pon:t1fício ao Congresso Eu
caríStico a reali�r-se em 'fins.
d

>. •

B l' •

Ü proxrmo mêS, na OlI'VIà ..

Aprovado o

empréstimo
WfLs,h�n,gtO'lIl, 17 (U� P:)'

o Qomité Bancário· da Câma
ra tpro.vou a }ei <}Iue ratifica o

em rés,umo à Ingiatel'l'a. A

votação foi de 20 votos «lO'ntra
5.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j
QUER VESTIR-SE' COM CONFORTO . E ElECiANCIA 1---" Deseja obter

PROCURE A emprego ?

Alfaiataria Pereira & Mello· 1 ��q:f��:����:t�:::lª:
.

, mos prazer em rec'bmendá-lo (a)
Rue Felippe Schmídt 22 - Sobrado , a'os interessado's na aquisição 131.··

. \
,

. ,. 1)01\S funciemários (as).

í
I
f

f
I

f

", Aos nossos

Ageníe�
todo dia esta coluna

até o fim'
!.eiam

Pedimo. avis,or por

=____• .mo, quando o jornal não chegar
no rneerno dia.

o ÚLTIMO "BLUFF" DE:
EMíLIO DE MENEZES

't���t� �E����':'!Ç��, 11irteressa
.

é, .:-ealmenre, W:Ja pro\'i(�t':"il�la Ipara endireitar G que esnver- errado JU

para que al�l.lma {alta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamaçáo
ou queixa poderá vir a causar:...en_�m�.
nhe-a á SEC';;AO RECLAM'1ÇOIl;S,
de O .eSTADO, que o caso será levado

sem dernora ao conhecimento de' quew
de: direito, rececendc v. S. uma informa

Ç?') do
.

resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam' publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Ernílio de Menezes, o gran
de humorista, vivia suas últi
mas horas. Emagrecera terrt-

.

velmente. Mas nem a presença
da morte lhe. fez perder a

veia do humorismo, que nele
ccnstítuía uma segunda na tu
reza. Arquejante, mas pleno de
lucidez, estertorou .as paãavras
derradeiras, que deveriam ser-
vir-lhe de epiltáfio: I
- Que blaiff vou pregar aos ------------

Vlermes. .. ROIt1ibeii.Jlhà> dezes-
seis quilos.. .

.

* * :I:

CURIOSIDADE.

DOENÇAS NERV<)SAS
Com 08 progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são male.<! pe�.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto dlÍ ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetl\dos d.
tais enfermidades. O Serviço Na•.

cional de Doenças mentais dis!lat
de um Ambulatório. que atende gu:
tuitamente os doentes aervosos tU..

digentes, na Rua Deodoro 22, das !
à8 11' Iboras. diiriam.enw.

Um advogado norte ..amcrí
cano, o sr. Samuel Unterme
yer, está .procedendo, na sua

propriedade de Yonkers (Esta
do de Nova York)' aexperíên
eias tendentes a conseguir que
os melões adquiram sabor a
vinho do Porto, conhaque e a

Iicores,. partindo do príncípío
de que poderá alcançar o seu ,

objetivo introduzindo, no cau
le das plantas; uma mecha
tOOIIl 1.l!!I1a das extremidades
embebida' em qualquer dos CÍ-
tados líquidos .

... .

.

Reabertura do,
Laboratório

Redio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Mü.ntagem de rcídióa. Ampli
fjcadol·e.-Tranil1l:lDso:rt!a

Material importad... direta
'mente do. U. S. A.

Proprietário
Otomitr Gearaes Bõhm

"

E�ecbe - Tecnico· � Profa.ionol
formado na Europa

i:�lorianóp�Jis .

�ua Jcão , Pinto n. 29 -- Sob •

SAIBA' QUE.
Estão sendo íntroduzídas . a

bordo. dos aviões caixas espe
piais de uma nbra de vidro fle
xível eIeve, com deposito para '1gêlo,

.

-destínadas a nmctcna-'
. rem OOÍno câmaras frígorífí-
cas, para as, encomendas que --------------
.reciamarem êsse processo de -.------------
conservação. ,As caixas' fabri-
cadas .por certa. fálbrica

.
esta

dunídense, com capacidade pa
ra 122, pés cúbicos e paredes
de uma Ip.olegada 'de grossura,
pesam apenas 12 quilos;

1.(: *:JI; (',

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 � Fnolis,

Encarrega-se de: compra, venda, hí

peteca, legalização, avalíaçâo e admi

nistração .de imôveis..

Organ�a, também, papéis para com ..

pra de propriedades pelos Institutns
de Previdência e'Montepio Estadual.

EMBORA QUE PAREÇA i IN
GRIVEL ACONTECEU.

'

.•
- Uma oartà eriídeneçada a REDUZA·A.

"Deus" fbi enviada 'de Liptau,
.Aàemall1ha, para Roma, ; em

1926, 'selitio devolvida ao

reme-',G'OR D"U"RA·tente com a nota: "Endereço
.

.

.

.'

ignoràdo".
'

� A derradeira vontade de
p U N M doRaibelais: "Não tenho nada, or"m OVO éto .

devo mu�to. Deixo ° resto :aos

pobres." .

.

- O cidadão ,grego Chal
úhas morreu de rir quando'
ohegolU o dia que lhe fôra pre
dito para li sua morte e o vati
cínio pame:cia não se' ma;teria
lizar.

Âo atender as Estrelas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilOS ao mes. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo métod!), cha
mado Forluode, traz nova vitalida
de. saúde e energia como tambem uma
aparencia a,tl'aente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se senUrá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é 'neces
sario fazér ragime alimentar, nem usar
drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajUdandO a. nature
za. Formode, reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode. hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A Mossa garantia é
a sua maior proteçã·o.
Dislr: S. I. P. Caixa Postal, 3786 - Rio

*

RIA SE QUIZER
Uma sogra, por uma ques

tão de -capricho, lev:ou o genro,
qlUie vivia à sua custa, àlS bar

. ras do Tribunal.
O Juiz., ao ini'ciar' o interro-

gatório, perguntou ao réu:
-O seu nome?
_:_ José da Silva.
- SUa profissão.? .

- Ge·nro, gemeu o' réu com
um profundo .sp.spiro ...

'f

Eduardo, v:O'cê nao se es

queceu dé pôr no,corI1eio a car
. ta que eu lhe· dei ontem?

- Oh! não, minha, querida,
não: Olhe: pedi um sêlo no es

c.riItório, ap José/'e quando 'sai
Para almoça.r, paJs�ei pelo ":01'
!fei'o e pus a :carta. Até me lem- {

'J;ll(Q que O' ,sêlo. tinha um cim-
tiJ:1hó iasgadO. . .

.

.

- Eduarrdo!'
- Que é meu bem? APENAS C� 3,00
- Ma� eu irão lhe dei carta Com eIf8.a ínfi�a quantia, Voe.,

h A' está auxIlIando. o seu proxhno.ll1en �ma. para vo:ce por no Cemtribua para a Caixa de Esmolai
correIO, ontffin! , . . I a08 Indi.trente.s ti. Florianópou..

I Visite. Sim (ompromlssos

LIVRARIA ROSA

I�Rua Deodoro, 33

.
Florianópoli!!

Livros novos e usado.,.
em diversos idio.��s�f:

A tende encomendas de
obras editadás no Brasil
ou no est.rangeiro.
Novidades todas ." 1semanas

o

.$

Para alivio rápido, quasí instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pingue algumas gotas de Vick Va-tro-nol em cada narina. De
sentopem o nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a

irritação. Usado a tempo, 'lJIlD�1D U� y!90 milAI.evita muitos resfriados. VI��R 'la'Ar>..; ft -NU'
,

,

.
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ESTADO'l
1

o
Diário Matutino

I Redação e Oficinas á rua João ,\i

Pinto n. 5 ,·;1

I· DIRETOR DE REDA?ÁO: ,:�l
A. Damasceno da SIlva

!1....
1

I ASSINATURAS ,

. Na Capital .
�

Ano Cr$ 80,Ot; (

'1
Semestre Cr$ 45,OO>j
Trimestre CrS, 25,06·!,,:;
Mês _ .. Cr$ 9,O��,j
Número ,.avulso c-s 0,46-' j
Número avutso

.

;

doming-o .. ' Cr$ 0,50"1
No in'lerior .; i

Ano _ .' Cr$ 90,Oft.'.,.
Semestre c-s f;�),O(!i"'í
Trimestre .. _. Cr$ 30'��\1
Número awulso Cr$ O."G·""

.�.

An6ncios mediante �onhallP}
�;

Os originais, m_esmo _nãc-��
publicados,

.

nao serao �\devQlVIdos,:. 1ft
A direção não se respon t{
sabiliza pelos

.

çonceitos ,;�
emitidos. nos. artigos r�... assinados �ll,�

IS'erá susaanse I) tráfego
até e dia 30

FRA.XCFORT, � (U. P.) - A- Comissão de .Contrôle Bri
tânica na Alemanha anuncia que a partir de 30 do corrente'
será suspenso todo o tráfego de 'refug'iados entre as zonas brí
tâníca e russa, Ao que consta; essa medida foi tomada a pedí
do russo.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros _.. .. . . . 1313
Polícia , ..........•... ; 1033·'
Delegacia O. p, Social �... '. . .. 15781-'
Maternidade _ . . . . . . .. J 1.5"
Hospital Norê" 'Ramos .831
Santa Casa , , 1036·,·
Casa de Saúde S. Sebastião .....• USJ..
Assistência l\'lunicipal :,..... 166'
Hospital Militar , : . . . 11�1
140 B. C. . _ . . . . . . . . • • 15311"
Base Aérea :.... 78/i'
7" B. 1. A. C. .........••.....•• 1�931
Cal>itania dos Porto•. _ .. _ .... _.... '1381l
16" C. R. ,: : ........•• 160&,.
Fôrça Policial .. ' , ,... 1203\
Penitenciária c _ .. _ ••• , 151&·
"O Éstado" . _ .,..... 1023'
"A G�zeta" . .. .. . . .. .. . . . • • 165E
"Diário da Tarde" .......•.....• 157S"
L. B. A. • .....•.• " :..... 1,,64'"
Emp. FunerÁria Ortiga .,........ 102.&'

(om os produtos do Interna

tionol Hcrvester V. S. obtém

Q proteção de 115 anos de.
.xperiência e serviço.

NOSSAS' SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas politicas

Notas Locais.
.

Arttgos de Redação'
Página Literária
SIDNEI NOCETl

E�onomia -e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
,

Nem Tõdos Sabem
A. DA,11ASCENO

Govêrno do Estado

Jurisprudncia
Vida Militar
Noticiário do Ext.erlor
Noticiário do país
Art ígos de Redação
IJIDIO M. CAUJAl>O

�'rônica da Semana
Pelos Municíptcs
Magazine
Ccncursos

Artigos de Redação
D. F. 'AQUINO

Notas da Prefeitura
Vidá lj:scolar
F'a tos Poífcíats
Vida SocIal
Vida Feminina.
Re ligrão ..

PED'RO PAULO MACH �iIO

•
. (

I"TlRIU,TI:3,."l,
Hunsn.

..

Nas zonas rurais ou urbanas, os caminhões International
são preferidos pe'a sua' resistência nos transportes con

tinuas de· cargas e mercadorias de tôda espécie. Atra
ves 0'5 campos,. nos caminhos

..
acidentados ou nas ro

dovias, os caminhões InterndTional servem fielmente

aos seus' proprietóri'os.
A resistência, a' fôrça, o rendimento e o runclonamen

�o a baixo custo dos Interndtionol
contribuem para manter as· de$pesos

;;l;ii;i:;#- de transporte ao mínimo.
,

.

'.,a-nos informações sem compromisso.
Concessionários:
RAMOS &: elA.

Esportes:
.

FARllU.CIAS DE PLANTÃ()

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

Tel, Somare - FLorianópolis.
'

Boas ,rnoticias para
próximo Natal

WASHINGTON, ,,' (u. P.) � Até ,ao próximo natal' os
bellls de consumo elst.arão inundando

.

OjiJ mercados, se cont(i
nual' o atual contrôle dos l)l'ê�os. Essa previsão foi feUa hoje
pelo (·ont.rolador oficial dos preços sr� Cllester Bowles, num

disc�l'sO pelo l·ádio.

Estarão de plantão, durante o mês de iI>
:�ho, as seguintes farmácias:

'1 «sábado à tarde)' Farmácia Cat�rine!l
se - Rua Trajano.

2 Domingo - Fat'mácia Cat'arinrtDse -

rua Trajano .

8 �sábado) Farmácia Rallliveira, - R

9 Domingo - Farmácia Rauliveira-

Trajano.
15 (sáhado à tarde) Farmácia Sto. Ago!!-

tinho - Rua Conf'clheiro l\{afra".
" 0.

16 Domingo - Farmácia Sto.
- Rua Conselheiro Mafra.

22 (sábado à tarde) Farmácia
- Rua Conselheirc> Mafra.

2.1 Domingo - Farmácia Esperança
Rua 'Conselheiro Marra.

"

;>::; (si.bado à tarde) Farmácia Nelsj)n -

Rua Felipe Schmictt.
30 Domingo.- Farmácia Nelson .- Rue.

Felipe Schmidt.
O serviço noturno será efetuado Pl'l� Fa...

tl1ácia Sto .. Agostinho sita à rua João Pinte..

'.f "':0 E NOÇIVQ AOS
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o Il1'ago-Tel'ca·'elra 18 de Junho de 1.46 3

�� ·;8r. 'Uerbert 'Hoover
WImIUfa't' I

.

Herbert Hoov�r ex-presidente�_��!.�� dos Estados Unidos, que se en-
!li

�
contra presentemente .em mís-

ANIVERSARIOS: são na América Latina, como
" " " parte de .seu estudo sôbre o pro-

Fe.teja .eu natal, hoje, a exma oíema mundial de alímentacao
,.nra, d", Joana. da SUva Borba, chegou ao Rio de Janeiro 'na
�aigní••ima eapôlla do dr. Joaé Cân-
.dido de Botba.' quarta-feira, dia 12 do corrente.

Cumprimentos e re.peitos de O ínterêsse do sr. Hoover oe-

,4.0 t:atado. los problemas relacionados
J:

. á

alimentação data da época em

que foi presidente da comissão
americana de socorro, em 1914.

Regista a efeméride de hoje Foi também presidente da Co

"o transcurso do aniversário missão para o SOC01T{) á Béigí
.nataiícío da e:xma. sra. Olga ca, de 1914 a 1918 e Adminis

� .-Araujo da S:iJlveira digna espô- trador do Serviçó de Alímen-

.sa do sr. dr. Man�el Pedro da tação dos Estados Unidos, em

.suveíra.
-

1917.

,x, Depois da primeira guerra

va. CONCEIÇÃO GUI- mundial o sr. Hoover continu-
. MÃR'.A.ES GRIJÓ ou seu trabaãho e foi presiden-]

i��,
Antversaría-se, na data de te da Administração Ama-i-

1 .noje, a exma. sra, viuva Con- cana de Socorro, que alimenta-

.eeíção Guimarães Gríjó. va vinte e quatro nações. Em
x x x

1922 organizou uma campa-

"SRA. IULDA PEREIRA d"EÇA nha para socorro aos famintos

daregião do Volga, á pedido do
A data que hoje transcorre govêrno soviético.

.regísta o aniversário natalício COi]Il o sr. Hoover, nessa mis

.da exma. sra. Hilda Pereira
I são, encontram-se o embaixa-

,.fi'Eça. dor Hugh Gibson, que durante
x x x trinta anos exerceu runcões

STA. HEDI ROSA diplomáticas em vários .países,
Festeja, hoje, mais ruma pri- inclusive no Brasil, Polônia e

o'�mavera a gentdlsta. Hedí Rosa, Bélgica, o sr. D. A. Fitz Ge- !,c:rí�} 17 (U. P.) - Círculos
I
do assunto austriaco, o exame

,

.díléta filha do sr. Batista da rald assistente do Secretário britânicos declaram que, nu- da atual situação politica ita-

::Rosa. de 'Agricultura do� Estados. ma atitude conciliatória,' o ?r. luina. Círculos ingleses revelam

* Unidos, o sr. Julius Klein. ex;" Molo:pov concord:_ou com, a in- que Molotov disse que os atuais

SR. RODOLFO BOSCO sub-secretário do Comércio o.' clusão âa questão ausiriaca na acontecimentos na Itália con-

R'egiislta a 'efeméride de hoje coronel Frank Mason, a1ssisten- agenda .âa Conferência dos tinham os germes de uma

-o transcurso do aniversário te especial do Secretário da Ma- Chanceleres, atuc:lmente em guerra civü de origem fascista,
.

.natalícío do sr. Rodolfo BoScO, rinha durante a guerra, e o dr. curso. Molotov ooietoú contra Insistiu o ctumceter soviético'

-mncícnérío público, aposenta- Delbert Rey, cirurgião militar. a. proposta de Burncs, 1.W sen- na necessidade de uma inter-

.do, residente em Itajaí.
. tido de que fosse rxmsideraâo tenção aliada} afim de preve- PREFEITURA DO MUNICíPIO DE

�,
CASA MISCELANEA distri-

um tratado definitivo com a nir 08 fatos. . F\�Rb�N�l1i'tlS
MARIO JOSÉ BASTOS buidora dos Ra'dl'os R C A

Austria, mas aceitou a 8Uges- -------------- Laurindo Gonçalves Pinheiro - CertidãO'
.. t

-

d Cl 1 B 'dault
negativa (2) - Certifique-se.

Aniversaria-se, hoje, o jovem Victor. Vá lvules e Discos.
ao e wr es z para D·r. .4 g ri-ppa d.e

Adam Michalski - Idem, idem.

-M
.

J'
,

Basto que o assunt.o fosse discutido
Odtlon Ba_rtolorneu Vieira - Transferência

, arIO ose s. R11'-' r ".",�q.,I";'" MefrR
.'" d� terr�l105 - Sim, após pagamento do que

,.,

Dessa forma, o problema aus- f1
for deVIdo.

SR. GERMANO BONA I'om-UOI"C' !?t.11!iO
triaco foi colocado no progra- u8stro Faria C2t��r���.s;eve3.de Oliveira - Certidão -

. ,"" U"'-B ma dos trabalhos de'!Vl';C' d
"Anastácio Secutldíno Pachc<:o da Costa

Transcorre, hOJe, o anIVer- ,.'.' l"�"" as Estará ou.ente du,r-onte Certidão. negativa ,- Certifique'se,

Bário natalício do sr. Germano ElVIRA MUNI> MAZARAKIS questões da;- Itália; Bulgária, q·uinz. diaa, a partir � 4-6-413. Honorato Bittencourt - Salário-família

Ruman' H
.

F' l nd' .Atenderá em séu nevo
Concedo C> salário-familia na importância de

:.Bo:na. I (D. VIVI) ... PARTEIRA za, . ungrza} ln a za·
1 ' R

Cr$ 40,00, a �ontar do corrente mês.

Al h A ed'do do conau tório··- ue TirQden-
.

17 DE MAIO

• e eman a. /p t sr. te. __ 9 _. Soihrodo. Reinaldo_ de' Brito - ·Certidão negativa 5)

I. SRA. JOSEFINA SCHMIDT Corouni�a aos seus clientes e Molotov} concordou também o . Telef-one 1532..
- Certifique'se.

amigo. que tronderiu a aua revi I
C lh'

Mário. Abr�ll - Certidão - Idem, I·

Rt40�1sta, a' efemélide que ho- " .,.. .
'

.

-

I onse o em colocar depois.r Don.tlho Stlva - Idem idem. '

't> dênCla pa.= a AVenIda RIO Branco,
__
-----------'-------------------- .

Francisco Meira - Co';strução de um de,

je transcorre, o natalicio da nO. 191 -- Telefone, 1343, onde es

R 10
. ..

..

d I ��!iz'.
- Sim, após oag-amento do que fôr

. .eX'ma. Isra. Joseüna Schmidt, pera continuar merecer as aten- e·a Iza D'egocla�o"s para a I·ml·gra�a-o e
.

_ Ih" d d d tJ .
João T�!lláz de Aquino. -;- Sub,stituir uma. .

.00. espôsa do sr. Olavo Sch- 1;08. que e tem .1 o ispense aa

20 000
.

fa "11_ t
.. {�n�� ��I'e �Ó'� �ido.- Slm, apos pagamen-

:midt. :1<' II
MENINO MANUEL PEDR.O •

. mI aos Dor e-ameru�aDas dJO�f;;;n��� - Habite,se ,- Sim, la vista

, Transcorre, hoj.e, 01° aniver::: LA PAZ, 17 (U. P.) _ O Diretor do SerViço Inter-Am:eri-
. António Augusto Lehmkhul - Certidão ne,

MENINA DULCICLÉIA PE- lsálio natalíci'O do menino lVIa-
gahva - Certiíique-se.

I
cano Cooperativo da. sàÚide PÚi.blic.a na Bolívia, dr. Eugene. francisca .Conceição - Transfel'ência de

REIRA TIoel 'Bedro, fil:ho do :sr, Joa-
prédlO - Slm, após' pag-amento do que fôr

Na efeméride de hoje, co- quim Lúcio de Sousa, fundo:. Pay:rue, está realizamdo gestões com o chefie da organização de���ébia Firmina Vidal - Idem - Sim,

.:m-emora mais uma f-estiva pri- .nálio da Imprensa OficiaL americana de colonização, dr. 'Wladslaw Framkel, para. a l'ml'-
apos pagamento do que fôr devido e da multa

_

a qu� se refere a informação. '

.

.:m.avera a galante menina Dul- .. gração de 20.000 famílias InortJe-aIIl16rica.n.aJS sel�ciol'�''''�'s, as
Cqstiano Kreiling ,- ,Id�m - Sim, após

. ','"

�,� pagamento do que for ae'\'1do r'

oelC.1leIa Pereira. Movimento de pas,sageiros ql al's tab I
. .

d'
. - Arê Manneback - Transf":'e'n.c· l'a d/e '-r�

P '1 I
'

1 Soe es e ,ecena-m.em lvenms J'legloes do território. no - Idem,
,,�, ,-

• da anair ido BraSl' S A no ae- I.uiz ,Francisco. da Silva - Transferência

SR. JOHNSON -SANTOS ponto .de Florianópolis:
d� neg�clO - Sun, a·p<>3 pagamento do que

•

for deVIdo.

Faz anas, hoje, o sr. Johnson Dia 15: Procedentes do Rio .
João d� Lemos CQrrêa. - Baixa de negó.

,Santos. de Jameíro: Laeir Garre.irão,
C10 -,sIm, à Vlsta dasmformações.

20 DE MAIO

',' Paulo Alonso Scsmitt, Ida Fi-,
s. A

..Emprêsa de Viação Aérea Rio Gran.'
de. "Vang" - Construç.ão de prédio - Sim

,SRA. LEONTINA DE ALMEl- lomeno Simoni e "Walter EmÍ- apos pagamento do que fôr devido.
'

DA JORGE lia J\.1eyer; procedentes de São'
.João J�,é MendQnça - Construção de pré'-

��âo.� SIm,. após 'pagamento do que fõr de...

Na data qbe hoje transcorre Paulo: Carlos K1egel, Lydia <?�r ffinrique Schmidt - Constnção de

<comemora o seu a:niversário Ke'gel, Lilliam Kegel, Nelson �����. - Slm, após pagamento do que fôr

natalreio a e:xrrna. sra. Leontina Camissão e J a'y m,e Man-I
Os depósitos WnOS 1'-mérico Silveira ,d'Avila - Construção de

<de Al\meida Jorge. rtelmache,r ; procedente d e nas Caixas Ecoltômi. �:�1��, - SIm, apos pagamento do que fôr'

*. GurLtiba: Hellena Maria Bere-
.

cas, Federa.·s 'sa-o ga.•
· Eda!ício Amaro dos Anjos - Reconstrução

SRA E
de prédtio - SIm .

. ERNESTINA DONN R nhauser, com desUno a Pôrto rantldos pelo
Melquiades Laus -,Pede para construir um

NEVES Alegl�e: M-oa:cir Benvenutti e
depõslt", de madeira - Sim, à vista das in·

Tramscorre, hoje, o aniversá- Olga Cardoso BenvenuUtL
. G·ovêrn·o Federal. forCri;ó::�rrlD Vieira da Cruz -' Pede elirni,

1!'io natalício da exma: sra. Er- Dia 16: Com destino ao Rio �rd�/i�'fo�'=�e�� duplicata, - Sim, à vis·

"nestina Danner Neves. ,de Janeiro: Flávio Ferrari,
João, Isi�oro da Silveira - Licença - Con ..

�oJ a v1sta do laudo mécüco incluso e nos

__ ..__;
__ FraJll,cisco Moura Filho, Sino-

termos do. arr .155. letra a. e 157; do Estatuto

APENAS C " • O

dos Fm1Clonanos 1t-funicip.a.is.
r. ", O va Leal Moura, João Miguel

-----

Co", essa ínfima quantia Voef TOM
.."tá auxiliando o s-eu próximo. Braune, Adelino Mário de Al- E APERITIVO
C6ntribua para a Caixa de &molu meida Ka�rzykowS'ki e John
'.1'\" hufiw@ntH ti. F1IorianÓDoU" I W.FiSlh.. K N ( ) T

SRA. OLGA ARAUJO DA
SILVEIRA

1

rr

e Sahão

Mandamos pacotes com VÍVERES dire
tamente de Nova Iorque em embalagem
especial, segurado. para todos os paises

da Europo..
Também para A�EMANHA e AUSTRIA.

United States Pcrcel Service for Europe
São Paulo - Caixa Postal, 3.241.

Rua São Bento, 68.

LIVROS GALANTES E NOS ARTISTKOS
Peçam catalogos. C. Postal, tlt26 - Rio

A falta de eleições livres redun
dará em inevitável catástrofe

\

CIDADE DO MÉXICO, 17 (U, P.) - Será encerrada no

próximo domingo a campanha eleitoral dos candidatos à pre
sidência da República do México. O delegado governlsta, sr,

M.ig'uel Aleman, encenará sua campanha com um díseerso que
pronuneíará em Leon, E o candidato oposicionista, sr, fEze.
quiel Padilha, falou, ontem , salientando que seri. invitável,
eatastrofe se o Mexico não ttver eleíções livres.

Molotov conco.rdou·

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
W�TZEL INDUSTRIAL-JOINVIIJL}i' (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA.

CI�,

Go'vêrno do Estado
Decretos de 13 de iu"lu> de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Tm�l'la·r sem cfeito :

O decreto datado de 25 de abril último, que
nomeou Manoel Simão Corrêa para exercer'

o cargo de Oficial de Justiça do Juizo de'
Direito da comarca de Laguna. (2984)
O decreto datado de 8 de abril último, que

nomeou Wil ibaldc Rohreçger para exercer o

cargo de Juiz de Paz do 2° sub-distrito dÕ:
municipio de Videira, comarca de Caçador.

Nomcor:
.

Manuel Simão Corrêa para exercer o car ..

go de Zelador do Fórum, da comarca de La
guna.
De acôrdo com o art. 169, do d';"reto-lel n.

431, ele 19 de março de 194<0:
Wilibaldo Rolu-egger para exercer õ cargo

de Juiz de Paz do 20 sub-distrito do munici
pio de Videira, comarca de Caçador. (291H)
J0-010 ('...omes de Campos para' exercer o C31'

go de Adjunto do Promotor Público da co

marca de Campos Novos.
Moisés Silveira Neto para exercer o cargo

de Juiz de Paz do distrito de Pescaria Brava.
lllUuicípio e comarca de Laguna.

DR. LAURO DAURA
Clinica médica de adultos

Moléstia de senhoras - Partos - Vias
Urtnártas

Cursos de Especialização no Hospital das
, Clinicas de São Paulo
Tratamento Espeoializado das Inflama
ções Cronicas. e Tumores do. Aparelho
GenItal Feminino Corrimentos e das Al
terações da F'unção Menstrual - (Do-

.
res, Hemorragias etc)

Assistêncía Pre-Natal (Vomitos e In
'toxícações da Gravidez, Vicios de Posi-

ção etc).
Curas Rápidas das Infecções Gonocolí
cas

_

Cronicas e de .todas as suas Cornpki
caçoes- sob Controle Endoscópico e de

Laboratórios .

Tratamento Moderno de Sifilis '- .Utce
ras e Varizes

Fisioterapia '- Diatermia - Infra
Vermelho

Consultas: 10% ás 12 e 2 ás 51,�'
Consultór'io : Rua Tiradentes 14 (50 So

brado) Fone; 1.663
Residência; Rua Tiradentes 1 (Sobrado)

tEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

\
.

i

reglal
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SOLUCIONADA ft GREVE DOS MnRlTlMOS
WASHLNGTüN; (U. P.) - Anuncia-se que foi resol-

vida a dispuea dos marítimos.
A solução foI enconta-ada quase no momento de inícíar-se

a greve geral.
.

CO�IEÇAR,A}I A VOLTAR AO
ITRAB�UHO

Nova IOl'Q1l6, (U. P.) -IOS m8,�tiUlO\S. BOl1�..íalUerica:
DOS eemeçaram a voltar ao

trabalho atendendo às Instru
ções que lhes foram dada,"! pe
los seus sindicatos. Ontem
mesmo durante a marrugada
fol";un. assinados vãríos acôr-,
dos entre os sindicatos e os ar

madures, concordando estes
em atender Inúmeras reivhi
dícaeões dos marítímos, Dessa
for� não che:g'ar.. a concre

tísar-se, de forma decisiva, a

greve cujos resultados seríam
funestos para a vida, eeouô
míca e Industrial norte ameri

cana, além de prejudicar inú
meros outros países. Segundo
n Admtn lstraçâo da Navega
ção de Ouerra ainda hoje será I
normalísada a sítuação em to-I

: B R' I T Odos os portos nacionais .. E

a-Imanhã deverão vser reínícía-]

•

I" O aJ'fa,'ate l'ndl'Cadodas tôdas as atividades mazítí- J,

mas como se nada tivesse su- :::===========:::...._1 Ti.:::·I':.:·a:d::e:B::t:.:e:.s:.,._:7 _

cedido.

• •••

WASHINGT01\, (U. P.) - O sr. Graville Conway, ad-
mínístrador da navegação de Guerra, disse aos repórteres que
o acôrdo sôore a disputa dos marítímos "foi assínado �. se-
18Jdo" .

• • •

WASHINGTON, (U. P.) - Poucos minutos antes de
ter sido anunciada a solução da díspma dos marítímos, o sr,

Harry Bridges e o sr. �oseph Curran, presidente da, União Ma
l'ítima Nacional, anuncia separadamente, qu:€ suas uniões ti
nh.am alcançado acôrdos, sujeitos todavia à ratificação de seus

membros,
• • •

WASHINGTON. (U. P.) - Os líderes da União doo
Marêttmos, os armadores ,e os mediadores federais reuniram
se, ontem, para ratífíoar os têrmos do acôrdo de:still1lado a evi
tar o Início da greve marítíma - marcada Para a meia noite
de ontem, 'I'cdavía, não está de todo afastada a possibilidade
de um. desacordo de últiína hora, consequente, da redação doo
detalhes desse entendímento, o' que, uma vez regisorado, dará
Iugar ta que os trabalhadores marírímos : suspendam as suas

.atívídades em todos os portos do paÍ'8.
'

'

:ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A,"unto.: Juridicos·- C',merciais -- RUfoh e JnforlT'atlvo.

'

Endereço Te). . ELfBRANCO - LAJES ._- Santa Catarina

Consulte no.sa Organiz:Jçõo o'ntes de .e decidir pala com
yra

.

ou venda ele imo.veis. pinhal. ou qualquer
empresa �.te eotado >

'Diretor: .' DR. ELlSIARIO DE CAMÁRGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fo-ne 54

'Tenha � empre em casa uma gar.rafinha de

Desperle a BUis
do seu Figada

I: saltará d� cama diSpostD para ,tudo
Seu ligado deve prodazír diariamente

um litro de bilis. Si a bi1is não cOl,'I"e
livremente. os aUmentos não são díge
ridos e apodrecem. Os gases incham o

estômago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você se sente abatido e como que en

venenado. Tudo é amllrgo e a vida é
um martírio.

•

Uma stmples evacuação não eliminar'
a csusa. Neste C1l80, as Pilulas Carters
para 'O lo'lgmio'"IIão ·extraordiollTiamente
eficazes. Fazem correr êsse litro de bílis
o você se sente disposto para tudo: São
8Ua.V-eS e, contudo, especialmente Indica
d8ll para fazer a bilia correr livremente.
Peça as Pilnlas Carters para o fígado. �
Não aceite outro produto. Preço Cr$ 3,00

,

I
,,-----_.._--

Rádios. Válvulas, E.tabiliza
dores. Transformad"res.

Condensadores. Tocu-d iscos ,

Antenos simples e para
automovei."

•

AUMENTE
seus neqócios em São

Paulo, confionco-o·s a,

MARIO SCHAHER
, Representante

Caixa Postal. 5756
End. Tel.: Mariely

(�ill�i�
';,T'E:€NICô' ;; "

·,�::::�;,:.��:::(:;·�;i��/jt;:'��-:
'cONiER{ÔS:�tRÂ6ws
:.�.'iÂ.'r��'�Â'lip�.·�fB;:
ES,CAJ)A�If- J)ORO�A�'O

I
l
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BRONQUITE
E COQUELUCHE

o mELHOR DOS mELHORES

..th -

..

APENAS DOIS VOTOS CON ...

TRA
Resolvido� enfim, seu problema financeiro!

Elladelfía, (U, P.) -
Com esmagadora maioria os

membros da União lUaritima
Naelonal no pôrto de Fnadé�
fia aceitaram o acôrào firma
do esta noite em Washin�'Íon
para soluci-onar a greve

-

dos

I
marítimos. Houve apenas dois
votos contra.

ENCARADO .. COM GRftNDE PESSIMISMO
Paris, (U. P.) - 'ttealizou-I opinando que a mesma não le-

se, hoje, a primeira reuníãs vará as Nações Aliadas a ne

<dos ministros das Relações Ex- nhum acôrdo decisivo. Contu

tei"iores dos quatro grandes. Os do. as conversações continuam,
observadores encaram a conte- cercadas de completo sigilo. Eso
.rêncía com grande pessimismo pera-se a qualquer momento

um comunicado de. acreditando
se, entretanto, que o mesmo na

da adiantará sõbre o assunto,
além da tradicional formula de

-Que as conversações prosseguem
satisfatoriamente.

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

paga.ndo PARCELADA1YÍEMTE,
com as VANTAGENS da. compra. à, vista,

servindo-se, do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT
.. c,.

,Roupas·
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapélls '

Jnstalaçõe5 eléhicas e sanltár'"
ArtlloS para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artlgol

"

,.
'

---.------------------------------------------------------

Balanças para oficmas - Para br ilh anres - Laminadores
Tornos para reloloeiros - Banhos para dourar e pra·

tear -,'Cordas, vidros para relógios. etc.
Preços e' prospecto8 com '8

" CASA MASETTt,
Rua SeJIlir.árió, 131 - 135 - São Paulo.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

I
I

- I

FIRMA IMPORT ADOR A 1
I
I

,---------------------------------------------

que vende artigos para estritório, de procedência
americana, inglesa e sui.ça, exclusivamente

para revendedores. precisa I

REPRESENTANTE

II
---

ativo, que trabalhe em. todo o Estado de Snnta
Catarina. Base comlilsão. Ofertas. nas quais

constem firmas já representada's, para

Caixa Postal. 3221, S. Poulo.

ESCRITÓRIO JURtDIf;O COM.ERCIAL F..xpecl1ent., D••• ii 1! • U. 14 ii 17 _"'_' _

(Com um Departamento Imobiliário) O PR_CE.TO DO DIA ,,., , o. 1(, IITUOIO

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas ENQUANTO É TEMPO
Diretor: dr. Ef���G'1Jiômargo Branco fu��i�:o Pl�::a.�at:�g�:n p��:u� Tomara" p'osse,dos navl-os' Rúa Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54 -nad", .entem' *" Ignoram as alte'

Endereço telej!'ráfico: "Elibraneo" - Lajes - St.. Catarin.. rações que slf estão. palisando na MOTIJtDO--a} �U. P.) _ De- [ando apropriar-se de navios"
"'!"--------._'._"", .,. , ..-.-"�----------' intimidade do organIsmo. Quae,nda,0.1 rido ás necessidades de se ora situados na zona dos gran-

FORNITURAS E UTENSILiOS PARA estas se tornam evidentes.
vezes tarde de mais para com. manterem suprímentos ali-

des Iazos em virtude .de grev�
, '- OURIVEIS E RELOJOEIROS batê-los. mentares dêste pais para a ,�,

Não espere até que o fumo Grã-Bretanha e Canadá, o 00- qUle perdura ali já há vinte
lhe cause males irreparáveis
'Abandone o vícto••em perd,Sl vêrno CaD!ald.en.se está plane- I dias.

de tempo, - SNES.

" '.

AI)V()G'r\D(_)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE' SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schrnidt 52 - Sala 5

,Edifício Cruzeiro - ,Florianópolis.

CONTRA
GRf'PE
RESFRIADOS

. OO-afSDeCA6EÇA
N'fV""'lG<AS E

I)ÔQ.fS eM 6ERAl

s,ó SE USA
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LIRA TENI8 CLUBE-Di'a/22, sábado,
.a caráter. Chita €\ Pelúcia .. Colaboracão dos

, ,

·

..�rlbuição de prêmios, pinhão, queimada, etc.

,Carta de apêlo ao Senádor
.

Hamilton Nogueira e ao
Deputado Gilberto freyre

novidade. Os interessados nele sã-o I abertos por. onde' chegasse; tode o

moços de coragem e vergonha li! mundo sabe como é o avança das

Ilustríssimos constituintes. com
estão fazendo a grita mais alta que senhorita,s de cidade pequena num

<.certeza vim importuná-los. Mas pa- pendem em procura <;Ie ,d�safron- grupo �e d.outores, solteiros _
que

�!1rece-me que a aceitacão de um,
ta. �1a:s como toda história pode �l€S c:al assim, do ceu. Mas nao em

mandato popular 'torna indefeso o
"ter varros aspectos, e cada um:re C.rescmma,. Estado de. Santa Cata

.cídadão representante do povo con- coI? os .seus próprios olhos e a 111: rma. Ján:ms em C�-escmma? a alva,
.tra êste gênero de importunações tel_?reta ao s,:u jeito,

__
quero aqUl imaculada, que nao se deixa pro

_ quero dizer, quando quem os
vo" contar minha ver sao, que, JU- fanB:� por mulatos. Podes ser erige

chama tem motiv-o justo para as
ro, 9;:nhores representan�es do po- nheir � e cas�d?uro, mas se nao

suas queixas vo, e veraz como Epaminondas. tens pedegree provando que o

Escoll�o os'nome, de _ �onheci no C�a-r:ã, em 193.5, a fa- teu avô �oi pelo menos salteador

.que, de certo mOd�, sã�so��:s m.Illa. de um �-x:edico, ? �l�ado dr: na
1
Calabría, o�l_plantou batatas .na

do assunto dentro da Constít
.

t VIton<ll1;o Frene, brasileiro, que, �.oTIla� ou varreu rua.s e� Berlil?'
,:0 de utado Gilber o r'

I um e; na part.ílha ela nossa comum mis- es um impuro e tU11 indigno. Nao

:muitEs anos se fez to le���o�eph� tura de' sangues, tivera n?-ais_ forte- dansarás jámaís com as intocáveis
petuo de Negros Pardos & M �t _

mente dos�do o seu quinhão de donzel�s cricnunenses,
_

nao lhes

tos do Brasil'=' o �ena,dor H 'l� a
sangue africano, Corno muitos dos' aflorara.,:,> as brancas maos com

No eira foi' "

,
a� on outros grandes homens de cor do tuas maos que - sabe-se lá?

er �r 110 Co� p.n�.eu� voz .a se Brasil, o dIr. Vitoriano era um mé- talvez sejam mãos imundas de ne

-r�mando jus���sseo ig�SI�s�ta�o dico ilustre, cidadão ele virtudes to de índio ou bisneto ,de africano.

trato ara o ti _

a e
.

e exemplares; trabalhara na Amazo- C?illO o dr. Penc1es e homem es

Além lisso S�l�e�mÇoc� �acà.c:n��s. nia 'e tais b'enefe.icios lá praticara tudioso, e�qui,:o, a coisa não se re
-

pessoal em' me valer dr o Iref � que uma rua da cidade de Sena Ma' velou de imediato. Os outros enge

Hamilton Consider-o-o coo senacor dureirà, no Acre, ·se sente honrada nheiros, brancos, foram fazendo

'represenumte dentro dm� mJu em lhe usar O' nome. � sua fami- arruzades, frequentanrío familias,
is a êle

" T'O ena o, Iia em Fortaleza, recebia e era fra- tornando-se SOC'lOS OOS clubes da

�lo a,'
deí o o-m_:u voto: para ele- ternalmente recebida por toda a terra., Mas chegou o Carnaval e o

� lo�g��i\��oi��:i�r<:-sdde espera melhor gente da terra. Os filhos, ar. Péricles, que afinal é de carne

.custoso trabalho de c::n ����� n� moças e rapazes, fizeram todos com-o nos, acedeu ao convite dos

·título de eleitor outrq 1
cursos superiores, sendo que den- colegas, e arrumou-se para ir a um

Ionguíssímas ho�a
e _d·as o::.g��, t�e 'eles dois são atualmente capi- dos bailes .. Sabendo disso, a socíe-:

:l:ico 2 de '.

S per I no IS o- taes do Exército e um desses capi- dado cnscmmense, na fi.gura do

ceI' o Pri.v�é����o"l�o !?ar� eX,er- tães, conquistou na Itália louros de seu cl1?-be mais representativo - o

nome'
.

1 e
..

e ::;u l:agaI o heroi, como oficial da F. E. B. Mampltuba Futebol Clube _ fe

senrat;;raas��l, H�\�a�ente, .

a Um terceiro filho, Péricles Frei- chou,se como uma ostra assustada.

r � n . ' ..

,' on I ogueIr,� I1�, é ·engenJleiro .elo Conselho Na- Fôra aIneaçada de receber n\3.S suas

,� �sen��JarAtos ,a so;:nab �e �o c10nal.de GeografIa e predsamente salas � m1:'latla .pessoa do filho da.

nossa 'úbsún� - as,. e. o s� o o a a serVIço elo C. N. G., foi fazer tra- quele llustre VItoriano Freire que

-es ran

'

çao. Cl,YiC?, nossas balhas geodésicos na zona. sul do foi urna glória da sua terra � dei-
·

pe ç:a.s '.
de decencIa parlamen- Estado ele Santa Catarina. É esta xou nome em rua, o irmão de um

����P��clpalme:�lt� dednos� â<?n. zona sul catarinense, que compre. glorios? o.ficial da F. E. B.I Torna

A G'lbe
.seus m,en os � Cl a. a_o. ende os munic1lJ_ios de Cl'esciuma, ramo publIca a repulsa. Os compa

,col'reu
I

tá
ri9 FreIre, CUJ� �leIç<:o Urussanga, Orleaes e outros, po· nhe1ros do l11truso insistirom, ale

tive -o p�a��ng�, no f��cIfe, nao vo-ada em g�cmde mai01'�a por emi- gal�am o ,seu c�ireito. de sócios,
.

os

.eleitoro e ng� pÓ su la�r t
como grantes ltahanos, a1el1,!aes e pola-· estatut.os, a leI. Aflnal, exigiram

clamar co '" S90, po a,n"o, re- cos e seus de�cendentes. Além de para SI e .pa;ra o seu convidado o

· faço-llie ê� �1u deputado ,ma� pro�l�ll' c�ryao. tal. zona não tem

I
s�mpj.es du-e.Ito de .atravessar os sa

-�ho ami o a'P�,.� como a urn -ye a dIstl11gm-Ia especIalmente senão loes. lVLas foram msso obstaelo pelo
não se'�gae dIrIa mes-t:_1'e, f1:f.e ele esta. outra singularielade: os s.eus delegad? de polida local; afirmou

tão min uadlsse e se nao. ossem habltantoes procuram isolar-se do a at�tonc1�de que não poderia ga
-ua disc�ula01 os meus titulas a, resto da comunhão nacional numa rantlr a VIela dos moços se se

atre-I. ,�e d� amboS cn�e�umo, s,�corro. eSI?écie:_ de ""ghett?�' _às avessas, vessoem a front'ar -os sócios com ês. ;.;,,'.;..'_. _

-bos haveT'ei J�lst�ça. e que € anl-
p?lS l1ao toleram, Ja

.. :la'Ü digo um �e gest.. .•
. .

.

I\
Esta história de negros e mula. c�uza,mene�o, que hOI�.orl - mas o .

Vede. porta:r;.to, meu caro sena-
CONTA CORRENTE POPU�AR

tos no Brasil, parecendo à primei- S��11.p,les �Ol1ta�to ocasl?nal �� bra· cloro meu ,caro cleputadó: em terra Juros 51/2 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
ra vista tão serr!- impoI:'tância. f. si- �� os e co�, com suas 1 ancas elo Brasil, já se faz, por boca de um M{)vimentação com che,ques
� verd!ade como o comer e o cocal ePIderrnles·nJo .olUPOj dce tNl"rabGalhado. delegado, a ameaca de LINCHAR
I d'tad

- ,
. res·e enge lei1'OS C0. cons- NEGROS' S· 1'>

.e;,

Ban�f)'do DI·str·lto federal S 4
.

�o I ,o: a que\Stao e começar. Co· t�to
'

t
A

�

',. t·'·. 't'. I . �m, mchar, parque S€

meçamo-la todos nós, e cá estamos
u a sua ��s a esses ans ocra 1· os moços teimassem e atl'avessas-

'

, • •

.às voltas com ela, cada dia crescen..
cos preconcel os. sem a sala - sim,p1esmente atra

'do mais e se fazendo mais feia, e Primeifo foram os trabalhado· vessassem a sala, era só o que pe-
rebentando como lillla empingem res. Numa festa de colonos, em Co· eila:t::l:1 como s�tisfação moral - os
nos .pontos mais inesperados do 01'- 'cal, uma turma composta de nor· v�roes ele Cl'esciuma, na sua justa
·.gailllSmO' nadonàl. :A medida de tístas de várias procedências, goia- colera, os exterminariam às baI-bas
qua11to o assunto interessa a todos nos, mineiros e paulistas, foi dura- do delegado.

, é o volume da correspondência d,e mente repelida, sob a alegação de É êste o fato nu e limpo, sem mi-
· quem quer que 'mexa-nesta casa de que ali não dansavam pretos. Qui· nucias mais longas; que apresento
maribondús. Imagino o que..não se- su'am natliralmente os ofendic1os ao vosso juizo e para o qual recla
rá a oorr.esponaência dos dois ilus- fechaI- o tempo, acabaI' com o bai· mo o vosso protesto de legislado
ires constituintes, se a desta in.ex· le, e se não fôsse a intervelição do res. Se desejardes documentos _

pressiva cl'ünista, toêla vez em qu� engenheiro·chefe, o meu patricio firmados inclusive pela própria di·
-fala no assunto, fica maior talvez Honório Bezerra, teria havido o retoria elo clube, atestados de con

do que a,do Orlanélo -Silva nos seus diabo entre os dois grupos. E nem��luta �los interessados, atestados ele
-tempos aureos. Chovem os aplau- que ,as elamas ehsputadas valessem l-clOne1daele, etc., - poss'o vos aiian-
-sos; e chovem insultos e desaforos, a pena. Trata-se, como já disse, d Gar que os moços reuniram do-
deixando-nos amargurados a pen- zona carvoeira, onde os maridos! cumentação abundante ele tôda a

SCI[" como neste mundo vIve solta e vão para a: mina e as mulheres fi-I ,-ergonhosa história; ponho à,vossa'
-se multiplicando tanta gente estu- cam no eito. pegando em rabo ele disposição eópias fotostáticas dês,
pida, tanta gente ruim, tanta gente enxada; fazendo tu�:o que é serviço ses documentos, que tenho em meu

de 'alma menor elo que UlJ.1 bicho bruto. Têm a cara pintada de saro poder. É uma históira singela, que
de pé. Sim, há muitos brasileiros elas ou manchada de panos, o cabe- não comporta desmentidos.
que odeiam negros, que tem. nojo Co amarelo queimado de sol e as Senador Hamilton, o senhor que
de negJ'os, que nem chegar... a con- mãos ele couro gros.so encalomba- é católico, por que não consegue
siderar negro como gente de ver-. elas ele calos. Como diziC! o baiano. uma m,issão catequis;ta para evan

dade. E pegam da pena e procla- um elos repelidos dansarinos. "A gelizar êsses desviados?
mam orgulhosamente essas convic- Maria lá em casa pode ser negra, • Deputado Gilberto, você que é
ções - é verdade que ,em cartas mas tem a mãozi11ha fina ... ". homem de luta, arregace as maIl

prudentemente anônimas... Chegou depois a vez dos enge· gas, àjude-nos a pedir justiça",a re-

O caso que ora trago ao conhe- nheiros. A rapaziada do serviço clamar um inquérito, a 'exigir in
dmenrto dos meus prezados consti, geoclésico, entre a qual se contava tel'venção nacionalizadora para és-
tUÍntes, depois deste estirado pró- o engenheiro Péricles, estava habi· se burgo insolente.

•

I10D''' t"llvez não lhes chegue como tuacla 'a ser recebic1a de braços A gravidade do fato, ao que me

•

«Festa Joanina» ..

Grêmios' Americano
Reservas de mesa

"'Rachel ,de Qu-eiroz

,

113

parece, é que não se trata..de um

caso pessoal, mas de um, caso co:
letivo. A sociedade de Crescíuma
hão tem apenas urn ou outro insen
sato vitima de um estúpido pre
conceito - é ela tôda, em massa,
representada pela feroz frente uni-,
ca 'do� seus varões, que afronta o

resto da população brasileira, Pro
varam êsses homens que se fôr
preciso má tal" até matam, na defe
sa da sua grotesca pureza racial.
De mim, acho que se está prepa

rando um problema, tão grave
quanto o de Canudos. Como os de
Canudos, os homens de Cresciuma
soe mostram ferozes e fanáticos.
Como os de Canudos, se conside
ram "eleitos", gente acima da lei
e dos govêrnos. E como os ele Ca
nudos, senhores representantes do
povo, soe os deixarmos crescer à
vontade, talvez cheguem a exigir
urna guerra que os reduza àquele
horrendo silêncio em que ficou, de
pois de vencida, a cidade do Conse
lheiro.

'5

(

Grandiosa soirée
e Estudantil. Dis
Jualhería I Moritz.,

Ihen-c da ilustr!l,Q1Io a-oima, oII!recaI
lhe, em amÁvel geato. um câlú:e cio

"xOI!le:J.te aperitivo ltNO'l'. Iembr&
oe V. Siu. de acrescentar. ao�
- .. gentil<= EfTEE1M-
B':1'10 NEli APEiUTIVO

PDED/!.ETO!

fíIiI :t�'\) I:
I U/Y /){JO[)UTO /)AKI1tlTIA./ItD••(O/'f.r U6J1ROS
. IT.I......I _

'tACHADO • (lA
A ..Aneia•• ReprHenÚl9Õe. em

o.PaJ
Ma,triz : f'lol'Ían6poU.
Rua João Pilitto. n. "
Caixa Podal, 37
'FUial: CrellCiúrna

Ruo Floriano Peizoto, ./n
(Ed.ll. Pr6pt'lb)'

T.legl'am.Cl8: -pR,IMUS·
Ao.ntl!lI uo. principal.
municlpiOll do Eata-i,:,

-LEIAM A' REVISTA
O VALE DO ITAJi;\1

Rua

CAPITAL: rR$ 60_ÔOO,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TraJano, 23,· FlorlêlftÕpolis

. Sedas, Casiniiras e Lãs

CAS,A
.

SArf':'
'ORI�j\� �DO SCi\ R,PliJI�L] \ •

Rua CODselbeiro Mafra, 36 - loja e so'brelOja Telefone 1514 (rede iDtfrD�)
.

Cai�a Postal 5 t -_: End'• Teleg .. : « carpelli» -_- Florianópolis

_atfIÍ

•
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Transcorre, na data de hoje" o 5· aniversário 'de fundação de I'
Iate Clube, agrem1iação que honra o esporte veleir4J da nossa terra

DO panorama esportivo' ·do
.

8ra-sil. I

Direção de PEDRO PAUlp MACHADO

Iniciando o catnpeonalo da Sequndo. Divisão, o
Coroados nbnteu o Colegia� -pôr' 5x3.'

t}ontinuaram, na tard'e de ante-ontem, os certames da la. Divisão e Divi�ão
de Aspirantes. Após, movimentada 'lota o conjunto efetivo do Alai derrotou

o Bocaiuva p�lo escore de 512. No embate entre aspirantes' venceu,
também, o 4vai, pela dila tada contagem de 12x1.

Lopes Vieira
OBJETO : Aviso-prévio.'
Dia 19, ás 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-72/46.
RECLAMANTE: Rosa AI

vjna Darnalea
RECLAMADO: Machado Bt

lBastos,

OBJETO: Aviso-prévio.
Dia 21, ás 14 horas:
PROCESSO N� JCJ-73j46
RECLAMANTE: Olímpio

Manoel Quadros
RECLAMADO: Israel de

. Río, 17 (E.) - As Juntas delcrU21eiros. Ha o recurso para o MOSCOU, 17 (U. P.) ___:_ O "Izvestla ", numa crônica sô- BritoConciliação e Julgamentos con- Conselho Regional do Traba- bre a sstuaçâo Internacional, afirma que, enquanto a ímpren- OBJETO: Lndenização, avi-timiam a julgar os pedidos de I,·l·ho. A...:l'ml·t'� lco.�

que os proprie- 'y'o férías folgas se-J .n.u; � 'LoUV

sa democrática do mundo recebeu co.111_ saaistaçâo o estabeleci- .so-pre 1, i' U<U , 'ro" .indenização apresentados pe- táríos dos Casinos levarão a
_ . ,.

,
.

. mamais e horas extrao man-1'Os empregados nos estabeleci- questão até ao Supremo 'I'ri- mente de relações dtplomátícas entre a URSS e a Argentína,
as ..mentos que exploravam o jogo. bunal Federal, esperando que êste passo mão foi visto da mesma maneira por parte da rm-

Esses julgamentos � p;oces- aquela alta Côrte de Justiça ,pnensa norte-americana que, durante os últimos tempos, co-
.

'

.

sam sem delongas, nao so pel� P:octa:ne a ilegalidade do. de- mentando os resultados da conferência de Parfs, illtelllsi,:icou Tome KNOT��eza dos casos, como dtar.? . c�eto q,ue os 'COI1Jden0!;l a índe-
suas crútieas contra o que ela chama de "cortina de ferro es- .

,.:UOUl por uma recornen açao mzar QJS seus empregados. .

., .

, "
, _

do presidente do Conselhc Na- condendo das vistas ocídentals o que ocorre ma Europ� on�n-
-cíonal do Trabaãio para que tal e sul-oriental. Adianta o jornal moscovita que esta rmpren-
os IDeSm,úS corram celeremen- sa está se tornando histérica sôbre esta questão e bradando a

t:. � prírneíras dec�, !avo- respeito da "cortina de terro ", afim de despistar sua verda-
raveis � e�pregados}a so-

deira atitude para com a independência das repúblicas amerí-mam a mühões de cruzeiros. As
reclamações em globo e julga
das num só processo, como

'pereníte a lei. A Primeira Jun- TEÀTRO A. DE CARVALHO
ta do Distrito Federal conde- - ÁS 20,30 OOLas -

nou o Ca&Í!nO da Urca a uma Despedida do maior barito-
indenização aos seus emprega-I no Brasileiro. '

dos de mais de três milhões de I SILVIO VIEIRA
.

I
Em novo e escolhido progra

ma, com apresentação de can-

I çes brasüeíras, mexicanas e

operas!
I Para que todos possam assís
! tír um, verdadeiro espetáculo
de arte Nacional!

I Preço único: - Cr$ 5,00.
Entradas á venda na "Casa 1

• • __::

�érica." :..

I· 'MBERiAL' .: .: '7 .30' h�r�'
.

. O JARDIM DE ALÃ
Em técnícoíor, - com: Char-

_,------1------ les Boyer, Marlene Díetrích,
Bashl Rathlbone e C. Aubrey
Smith. '

Preços: Cr$ 3,60 (único).
"Imp.14 anos".

Estão sendo atendidos em massa

.pelas Juntas de C. e Julgamento

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Balista
Bonnassls

ADVOGADOS
Ruo Felipe. Schmidt 34.

S<Ua 3. Telef. 16-31

Leilão
No dia 19. quarta-feira. Q. 19

:hora.. no, prédio da Rua Arc}
pre.te Paiva' nO 5. andar terreo.
_rã vendido em leilão o seguinte:
Eata'nte. para livro.; Mela grande.
.lã.tica; Me.a redcDnda; Armário;
Crystaleira com- vidros gravado.;
Etajer com e,pelho em madeira
"trabalhada; Cadeiro. pal"a .010 de
jCilntar; 4 finall coluna,. Vaio. com

. ;flore.; 3 Cômodal; Comas de ma
deira pa'ra .olteiro; Cama de fer·l'o
-poro lolteiro; Penteadeira com es

pelho oval e mormo'!'e; Guarda
:roupa, p�hiché com grande ••pe
lho d. eriljtal e marmore; Banheiro
de zinco; PonelCUI de ferro; E.cri
",aninha com armário; Balança
com pesos; Tesoura para grama;
((;abides; Ferro elét:-ico; Pc;u·ta-cha
-peu. com 'e.pelho; Ca'rrinho de
mão; Livrol de-Direito. rOmances e

••colares. e ouf:ro. objetoll.
O. moveis .ao trabalhado•.

,. " '.
'

De regreSso a potrío
TOQUIO, 17 (U. P.) - Dois milhões de militares japone- Vida Acadêmica

ses estão a caminho. do Japão, de acôrdo com? p_lano �e �re.pa- SENSAC}ONAL CONCURSO
tríaçâo dos -e1emellltos desmobí l izados do exércíto mpomco. Está despertando o mais "-Í.
Acredita-se que no princípio do próximo mês esteja completa- vo írrterêsse nos meios aeadê
da a repatriação dos japoneses que se encontravam na ,China. �cos desta. Capital a realiza-

,

çao de um 'COllCUII'ISO de teses
-------------------------- sôbre matéria eôucacíonal, pa-

ra escolha de um representan
te da Faculdade de Direito de- .

Santa Catarma ao IX Congres
so Nacional de Estudantes, que

I
será realizado no Rio de Ja

,neiro, na segunda quinzena do
-próximo mês de }ui-ho .

O referido co:ncurso é patro
dmado pelo Centr9 Acadêriú
co Xl de Fevereiro, órgão ofi
-eial do co!ipo discente daquele.
instituto de ensino superior, e.
pelo seu caráter de originali
dade e sensacionalismo, está

I fadado a marcar épo.ca nos,

�-anailS da vida EbCadêmica desta

Capital.

IMPERI.AL - � horas
ODEON ...,-' 4a Feira: Ceci!'

B. de Mille apresenta:
JORNADAS HEROICAS
Com: Gary Cooper e Jean

�ur. ,

Aguardem:
AS AVENTURAS DE TOM

SAWYER
(TéchnicoLor) - com Tom

:my Kelly.

TOME KNOTJ·
O MELHOR APERITIVO!

Nova acusação contra
os Estados Unidos

..

•

canas.

----------------,----------------------------�

Víuva Maria Carioniluiz Martinelli e Senhora

participa aos parente. e pea
.ôa. amigall, o contrato de

c'asamente, de .-uQ filha

LÍBIA. com o lenhar Valdir
Martinelli.

participam Q todo. o. paren
te. e pellSôa. de .ua. rela

ções.o contrato de co.amen-

to de .eu filho VALDIR com

a' senhorita Líbia Carioni.

I

I
VALDIR e LíS;--'

,

I
FpoUs., 15-6-46 Fpoli. '. 15-5-46

• RETIRARAM SUr"..S CA�i)I-? !
'DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusrve as
_

fabricadas em outros Estados."
retiraram suas calldidaturas"
para reinar nos lares ça�a!"�-,'
llenses - em vista da cerhSSl'
ms vitória de aperitivo KNOT

Jnstiça Trabalhista
PROCESSO EM PAUTA PA

RA JULGAMENTO'
MÊS DE JUNHO

Dia 18, ás 14 horas:
PROOESSO � JCJ-71146
RECLAMANTE: Din.a.l'lJe-

Martins
RECLAMADO: Fernando.

vo OIHY1:IOH OAON

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITTBA

QUINTAS E DOMIiNG{1S
Decolagem de Flor-ianónolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLORI,&"Nó

POLIS - P. ALEGRE
SEGuNDAS E SEXT\S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas

INFORl'\iAÇõES:
FILV\L VARIG - ED. L.-\
PORTA - TELEFONE

1325

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �Ir.oo...;,.Terc. fel·a, 18 de .Junho de 1946' 7

.:'\ Serà· regohlmentadó
O comercio do· cacá

I Bahia, (Agência Vitória)
- Respondendo vá consulta do
Conselho do Coméreío Exterior,
sôbre os motivos que deram ori
gem ao ante-projeto regula-

I mentando o comércio de cacau,
'a Assooíaçãn Comercial da Ba-

_ _..- - ",. ..",._."."' .....,....,.. ",. __ , __ If' hia declarou que o referido an-

te-projeto foi inspirado pela
presença na capital baiana dos
delegados do Comércio de Lon
dres os quais, aconselhados pelo
Ministro das Relações Exterio
res, se entenderam com o Ins
tituto' do Cacau por intermédio
do Estado, sendo também ouvi
dos os interessados. que em di-
versas reuniões levado a efeito
deliberaram apresentar aquele I
ante-projeto. I,� r

�

�ODIN\
��!Diretor da Hospital "Nerêw Ramos"

CLll'1IC.t\ MÉDICA DE ADULTOS IE CRIANÇAS
Corisultório: R. V.iscond"e de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No·

I' \"vernbro \ ritos da "Belo Horizorite '0)
.

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.

IResidência: R. Felipe Scbmidt, 38
_. Fone manual 812 -.

DR. ARMANDO VALÉRIO
. DE ASSIS

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO Dos Serviços de Clínica Infantil da

Asststéncí a Municipal e de
.

Caridade
CLtNICA lUÉDICA DE CRIANÇAS

ADUI,TOS
C,ONSULT6100: Rua �ues 1\-18-
'cbado, 7 (Edif(cio S. • fancisco I
Consultas das 2 às: 6 horas'

RE5ID�NCIA: Rua MarE\Chal Guf
Inerme, 5 Fone 783

CIrurgia e Ortopedia cllnica' e cr
Il'Urgia do torax .. Partos é doenças

de senhoras
CONSULTóRro: R. João Pinto 7
Dlárlamente das 15 às 17 horas.
_SID11JNCIA: Almirante Alvlm.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
·Cl1llica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Gargànta.
Diploma de habtlítaoãn do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID:RNCIA - Conselheiro ,Ma·
fra, 77.

TELEFONIDS 1418 e 1:.!04

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no ruo de Janeiro
CONSUI,TAS - Pela amanhã:
diariamente das 10.30 às 12 hs. à
t.arde excepto aos sábados. das 14
és 16 horas ,- (lONSULT6RIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR ..A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na

eíonat de Medicina da Uníverslâa
de do Brasil). Médico por coneur
iIIO do Serviço Nacional de Doen-

; �s Mentais. Ex. interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital l' e

deral
CLíNICA l'fÉDICA -,- DOENÇAS

l\'ERVOSAS
-,- Consultóírio: Edifício AméUa

, NETO
- Rua Felipe �chmidt. Consultas:

Das 15 ás 18' horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
, lho nO 18 - Florianópolis.

DR. i';li\.RIO WENDHAUSEN
•

DR. ROLDÃO CONSONI '.
CIRURGIA GF,RAIJ .- iU,TA CJ.
BURGIA. - MOLÉSTIAS DE SJII·
. ' .. NHORAS _,. PARTOS .. .

Formado pela Faculdade de MedI·
clnna . da Univeí:sidade de São

Paulo, ande foi assistente por va-
1'10s anos do Serviço Cirúrgico 'do
.. Prof. Alípio Correia Neto

CIrurgia do estômago e vias bJ·
118i'.?s, írrtestínos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,.

Otero, -ovãrtos e trompas. Varieo··
.

ceie, hldrocete, varizes e' herna
CONiSUt.T:A.s:

.

das "2 às 5 horas, à Rua Fetpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa·

ratso). Tel. 1.598.
'

RilSID.flíNCIA: Rua Esteves J�..

nfor. 179; ·Te!. M 76�

'DU. POLYDORO S. THIAGO
Médico. do Hospital. de j:aridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL'
. Doen'Ças dos, órgãos inter nos, especial ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFJ.-!

Doenças. do sangue e dos nervos.
�-_ Doenças de 'senhoras -"Parto�.

Consultas diàriamente <Ias 15 às 18
horas.

. :
�tende chamados a qualquc- hora.I

inclusive durante a noite.
·CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

.

.

.

les, 18. Fone 702
R,F.:SIDtNCIA: Avenida Trompowski •.

. 62. FQ11e 76tí

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

DO"RNCAS DA PELE - SfFILIl>
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR ..... -

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R..

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

DR. NEWTON D'AVILA
-Operacões -'- v-ias Urinárias -'
Doenças dos in testínos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratamen

to da colite amebíana.
Fisiotei'apia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

'

.,'

_. ftACOS-. -
ANeMlCOS

TOMEM

fiabl c.tai
"SILVÉI1lA"

Gr."d. TiNe.

AUTOMOBILISTAS
�tenção

Poeo O 'seu dínamo ou

motor de arranco

I fJ. .'

-

\�o OFICINA ENALDA
ecfI'O-RadiO.;\eó' Rua Conselheiro Mafra

.: 1_'__....;._..:..._....;.

\ _n_e._,_9_4 ___

oo��' :.��::O:A I�;;:- _--l.ENCE1fDIOS Il TBll8POBTli8 �

�
!

I
i'
1
�

'Diretores: {

Dr:" Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr •. Francisco 1
de Sá,' Anislo"Massorra, Dr. Joaquim Barreto de , Araujo i
e José Abreu.. '.... !)

__ ..,.",.,;. ...;; ..,.._ -: ....,... ;o.� ;"'w" .....;;, .-.0.";".,,;,.•• ;.... N' , �

Cifras do ,Baíanço de 1944:
\

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978.401.755.Q7

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidades
R!ceta
Ativo

- « .

•

II

.

98.687.816.30
76.736.40! 306,20

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

RésponsabiJidades

CORPUS CHRISTI
De ordem do senhor Irmão

.,....-------!III-----------Peoveder tenhe a- honra de con-
_ ,

.

I ii

yidar - os srs. IrP1�os e Irmãs,
para comparecerem quínta-reí
ra, dia 20 do corrente, ás 15,30
horas, na Sacristia .da Catedral
Metropolitana afim-de, reves
tidos de balandraus e fitas
da nossa Irmandade, e á mesma

incorporada:, tomarem parte no

préstito em honra a Jesus Sa
crarnentado.
Consistório, em 16 de junho

de 1946.
José Tolentino de Sousa

,
.

I

espreita-vos,
elo p,?iro pelo ar.

con'qQ F�Rlo)l1' ,€C''''TE$ O"J rlm'\&::JS

_��·-�·4

Irmandade do Senbor
Jesus dos Passos e
Hospital de Caridade

B R·I ro
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

'

SRs.DEHTISTAS
·Crn1tfYfI#tt

é�\,,'OlSO� POS11\.
PREÇOS MODiCOS

SORTIMENTO INCOMPA�AVEl

foticilíTrSTAc&PRÉ:'OS'
DEPOSITOmnSETTIDENTARIO . H ..

.

(Jmd��·�dj��
'\EMINADIO 151·135·C�iXA 171' S.PAli[('

Preservai-vos
com; uso habitual das

.PASTILHAS-

VALDA
. .

. Mas exigi sempre as

VERDAD.EIRAS VALDA
Vendici�s só em' caixas
com O nome VAlDA

" licença do D. N. S. P. N° .86
�.

o"", de 26 de fevereiro . 9':-:
"-1&

.

de 1935 orflS 9'

"'ho/ 0.002, EucaltplO\ Q,

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

Viagens
PELO

Expresso Noturno do. jornal
O ESrrADO

FLORIANÓ'POLIS JOINVLLE .

SAlDA DE FLORIANÓPOUS:
CHECiADA A JOI_NVILE:
·SAíDA DE JOJNVJLE:

.

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:'

1 da madruga-da.
7 da manhã.

10. da manhã ..

5 da tarde. _"

Informaçoe�:
.

Em Fpolí�. - no' Redação da «O ESTADO»
Em Joinvile':'_ no Hotel:Príncfpa

'

Laboratório'
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2,5
Fone: 1448·

-,

Em frente ao Tesouro
do E.tedo

,Florianópolis
Farm. Narbal Alns da Souza

da Costa Avila .

i.,

Dr: B. G. S. MediDa
Farm. L.

Exame de sangue I Exo.me poro verificação
de concer, Exame de urino, Exame 3)ora
verificação do gravidez. Exame <;le escarro,

.

Exame . para verificação de doenças do
"ele I boca e cabelo., Exame de fÉtzes.

Exame de secreções.
llutovaccinas e tl.'ansfu:Jão de sangues,
�xome qu{mico de farinhas, bebida.

café. águaM, etc.

�----------._----------------_.

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

Centro Espírita Lua-Car idade e Amor,
comunica a mudança do seu consul

tório para a . Tua do Senado, 317 t 2-

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passo

a oferecer os seus préstimos. Escreve
detalhadamente '0 nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs

cr��o para a resposta, juntamente com

a 'importância acima .

Fretes; mudanças esrtetes,
em geral?

,.

A I'TU
(HORARIO COMERCIAL)'
Forie 1934 - Mercado 37

-

I FARMACIA ESPERANÇA
t. FIU'••e�.tleo 1ULO LA tIS

.

••". • ...--. _•• na�..

................................. -- ..-...... :-. ... , ,
........... 1Iom_

-- ...-oa.

I
I....................� _..------..--..-- --- I ...

•

I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Póssue um gran
de sortimento .de cQssmiras, riscados, brins,
bons e bârato.� algodões, morins e aviamentos

. para alfai'l.tes. que recebe diretamentl1l da.
Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe foze�ern uma

Florian6polis. - ,rILIAIS em) Blumenau e Lojes .

melhore. fábrica., A Co_a· ·A CAPITAL" chamo' a atenção do.
visita ante. de efetuarem suo. compra•. MATRIZ em

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não há sombra de 'dúvida quanto às crises por que vai passando o mundo: econômica, sucia,i�,
e politica. Só uma" colaboração conjunta de povos e goY·eroos, inspirados por intuitos de 88Iva-'

ção 'nacional,_ irá destruilldo essas três fúrias que' flagelam a humanidade.

_'

Prêso em São Paulo, e chefe
dos «Pelotões Suicidas)

s. Paulo, 17 (E.) - A poli- O chefe d.'OS assassinos japo-
cía acaba de prender o chefe neses revelou á polícia que' seu
dos "Pelotões suicidas" Ianá- plano abrangia a liquidação de
ltic:as nípônícos f i 1 i ados á quinze patrícios seus faãtando
"Shindo-Romei". ainda sete para completar a
Trata-se do modesto propríe- obra.

'

tárío da 'I'ínturaría Oriente, EIDtre estes figÚravam Kioshi
lS.itu:OOa á rua Vergueíro, nesta Yarnamoto dirigente da Co
capital, de nome Gamegora operativa Pompéia, Takeo Ka
Ogazawara. Detido no local de vai, Kikushi e Taíugakí, fal
seu traba:lho e levado á pre- tando três, cujos nomes não
sença das autoridades oficiais, foram revelados.
tão claros eram os indícios e -Comn detalhe interessante,
acusaçõe� conte-a ele, que não Gamegoro era considerado amí

te-ye. duvidas .e� confessar as go do cel, Wakianra, uma das,j
.
atívídades crunmosas que lhe últímas vítimas do "Pelotão
são, Imputadas. de suicidas". Esse fato revela a

. Gaj�1�g?ro pertenceu .�, orga� astucia com que ag� o 'cI:e�e
mzaçao Shmdo-Remel, .aJte do bando de rantícos nipo
tempos atraz.: quando se aras- níeos.
tou da mesma, para melhor
despistar as autoridades, assu
mindo a chefia dos "Belotões PROJBIDA A VENDA
suícídas", jovens japoneses as- E' OU'E.IMA DE,'sassínos de seus patrícíos. Este , .,' ,

,

plano sírastro, por ele arquíte- BOMBAS
;000 e. posto em execução, era o ar. Alcidel Bastol de Araujo,ínancíado por aquela organí- Chefe do Serviço d. Filcalizeçã.o
zação, que reuniu ceIlCa de cem de ArmaI. Munições. ExplOllivoa,
mil cruzeiros para tal fim. atc.. em data da 14 do corrente.

Gamegora tiriha como ore-
baixou um Edital. que e.tá .endo

Posto 'o japonês Srmao S'hl'_
publicado no Diário Oficial do Es

�.t"-'. todo. proibindo. termina.ntemente.
nyashíkí, mICumtbido' de aliciar o vendo e queimo da. chamadas
do mterior ido Est<ad-o para «bombas de parede» e. bem o••im,
CUimipriiment'O da arrísoada mís- a qi.Íeima,

.

no' via público,' da.
- «bicho. da rode.ie»'" ou' «tl!oque.

sao. Depo�s de "escol!hidos e de- baiano» • leUII similares
vidamente instru,1dos para os Segundo o refei-ido :Edital. <:'11.

"PelOtões 'sU,ilCki'as", ,el1a::m enca.- �nfratOl'éS serão pú,nidoll na' forma
minhados a esta c81pital, onde de;!;:; � �edid�" 'ad�tQda. digna.sfe 'aJpresentavani na Ttntura- 'l'á d 'd' fQ 1 II,

'

e to OI 'CI oplQusOI. ioa- tria Oriente com a seguinte se- mo. certo. d. "que aquela outori- I

nha: "Venho á iC8lp1tal'afi1m de dode não Ui ouvidos moucos ao'

aj:I1ahjar emipl'i8g1O e tratar da n08sa apêlo. pelo que no. confell-

vida". "

110mos .umamente grato

Game�ora alojava-os e lhes
ministra�a las úLtimas 'lnstru- 75 mi-I pessoa·sções pal'a a missão a cllilllprir;

assistirão o embate
Nova Iorque, 17 (U. P.) -

A,I P R' A
-

C ACêrca de 75 mil pessoas deve-
.rão 0omp,a;rec:er ao Yankee 4viso mlnlste·,r.·al s·OA ...n.Stadium na noite de ,quarta- Comunicamos o transferência de nossos escri-

HOJE feira, para �'slSisür o empolgan- tórios para o prédio à Rua Conselheiro Mafra nO. 54. bre 8,' reeuguJ-ameu-te 'embate .entre Joe Louis e No novo enderêço, em instalações amplos, es-
RITZ - ás 5 - 1930 horas BI'lly'Co1n' 1\1 t ad t pero"""'os melhor servI' r' aos nossos prezados cll'entes to de' reservl·stasFilme Jornal 6.4 x 10 � Nac.

' u1n. �s 'en 11 as cus rum u,
,

,

'.
de dez a eem dólares, o que ga- e amigos, cujas ordens aguardamos sempre com

Dennils Mongan, Ida Lupino mnttrá uma l1eceita. sem, pre- tod,o o prazer.
Rio 17 (E.) - O Gal. Gois::

e Joan LesHle. .
_

MACHADO & CIA, Monteiro Ministro da Guerra,",
É DIFIiCIL SER FELIZ

cedentes. Entrement,ag, cal- assinlOu num aviso, tornando'
" Um filme que tõda mulher

0u]a-,se em du�el1'tas mil pes-
'

� extel1lSivas ,ruos reservistas de"
desej,ará conhecer. ��sá����:����,i�:::l��� «Amei meu espôso e con�tinuo sendo ·segunda e tel'oeira �altegorias,.,

Censum: Até 10 anos. de l'áidio televilsão.
'

_ I convocados por motIY;o do es-'

Preços: 1,20 - 2,40 _ 1,80. I I" ., · taido de g�Uler:ra, que Ja .comple-
.. "

/,
ea a sua memorIa» taram mais de 12 meses de ser..

R��Y - ás 19,30 horas SERViÇO. DE' OSI-,O, 17 (U. P.), - Foi levado ao Tribulnal de Justiça da viço e, devido ás mdellls de sus-

Notl'�las da sarrranla 46 x 17 METEOROLOGIA Noruega Maria Quisling, a vhtva do lÍ<der nazista recenrtemeu- pensão de l�cenciamento, con.. ·

- NaCIOnal. .. _

"

,
'

.,

.
t:ünuamm a servir pór terem'

NQtkias do dia _ JOl1nal. Previ.ao do tempo. até 14 hora.
da a rejpatsIaçao dos Ja.poTheses que ,s'e ell1,contrav na Chma. atingtdo a graduação de sar-"

Maria Montez, John Hall e
do dia 18, na C�: negou que tivesse eX!ereido qualquer aJtivldade política. "Anlei génto, .as disposições const.an-

Pener Coe. bi�d:le�: bom. lIujeito a in.ta- meu �pôso e continuo se,ndo leal à sua memória" afirmou nes da leka B, do aviso 1693, de
,

ALMA CLGANA Temporaturo: estável. aLnda a mulher de Qtüsltng. Concluiu diz·e;ndo que sua entrada 10 de juwho de 1945.

Pveços: 3,60 - 2,40. VentOll: d. norde.ta a lIuede fre.- para a Organização Naci'OInal Samplig foi devido às s'e.r espô- ,

O ,e�ganjamento previstO',
Oensul1a: Até 14 aJ.l1JOS.

caso

Q
.

I'
- . � "

neste aVISO deve ser :contado na-
Tempst'atura. extr.ma. de ontem .s�.d!e ms mg e nao a qualquer mtel'eSge de sua parte pela PO�I"'..,ta' em que se pU!bll"c'''''r sua

'

... . .. ...• .... .... ...• foram: máxima 20.9. mínimo 12.2 1-
UGt ""

/
ltIca. concessão. ,

A �elevação de preço causará
I

grande d,esconjenfamenjo
WASHINGTON, 17 (U. P:) - Os debates referentes a áu

meintto de_ pneços, ,em dis:cussãó no Congresso nor,te-americano;,
pfOYOCarao greves 'em Mur:o rp.róximo.. Foi o que .afirmou' o.

prE;lsi�ente; da Federação Americana Ido Tr:�balho, sr. William
GreeTn. Destacou, ainda, que a elevação dos pr'eço.s causara
gramde desc0ll'!'tentament-o entre os trabalhadores assalariados.

fixada' a responsa
binaade dos vue
(ores de Bancos
Rio, 17 (E.) - Dispondo só

bre a responsabilidade dos dire-
tores de bancos e casas Ibancá-·
rias, o chefe do govêrno assi-'
nou o. seguinte decreto-Lei:
"Art. 1° Respondem solirlal'ia";
mente pelas obrigações que a

sociedade houver assumido du-
rante sua gestão, OIS bens dos

(
diretores de Bancos e Casas,
bancárias sujeitos há liquida-
ção extra judicial regulada pe
lo decreto-lei 9.228 de 3 de' •

maio de 1946, ou qlU� solicita-
rem concordata ou forem de-"

Paris, 17 (U. P.) O Comité Executivo clarados falidos dentro dum .

do Movimento. Republicáno Popular ano, a contar da vigência desta.
reiterou suá confiança em Charles Bi- l'

.

d :taJ
deul t; ,�rxn'ressando a esperança de que, II '€1, a111 a que seu capí 1 seja-

e<.. constítuído por ações.
na assembléia de, quarta-feira próxima,

I
Art. 2° Em caso de Iíquída-.eeie 'Me eleito P;;�;:ç:�te provisório da ção e?Ctra judicial compete á.

___________'-- "-__�__ supertntendêncía da moeda e-

T.
·

do crédito determinar a -arre-
, ,
ft I'

,
,..,

cadação dos bens referidos no-ra __ cas prevlsoes artigo anterior ou requerer seu.
(WASHINGTON,.17 (U. P.} - O sr, Adoli Berle Júnior, sequestro em jiU�O." � '.

ex-assistente do secretário de Estado e ex-embaixador dos ';Es- Art. 3° A sup�r�tendencIa. da .

t d UT'd B 'I 'b' d
-, .

I d
moeda e do credito quando a-

a os III os no rasu, a rm o a sessao inaugura a segun- Iíquídação f' , ,...I- •

dí.' . ,se l:zer e.hJÜra JU l--
da convenção do Partido Libera), .declarou que "nós nos en- cíalmente, tíxará o termo legal.
contr�m�.s em face de uma nova erísennundíal, 'é')lá.' Indica- da liquidação, designando a,

ções de que essa -eríse sei tornará mais intensa. Uma vez mais, data em que tenha caraterízado
tôd,às as nossas simpatias em túrno desse conflito dlplomãtí- êsse est�do, afim de ;permitir a,

co como em 1937 já vieram à tona". Berle concitou a todos a revogaçao dos atos dos tlireto-
, '., , ,,' _

' r,es, pela forma e no caso pre· ..

apOIar a a,dnumstraçao de Tl'uman. vis.to na lei de falência.
/- '

Art. 4° Esta, lei entra em vi�-
gor na data de sua publicação>

r

rievogaoos as disposições ell}..
contrário" .

Florlanõpolb" 18 Ije Junho de -.946

I

j,

tines RITZ
ROIY

Espera que BidauH seja eleito
"

'Assinaram
o ecôrdo
Teerã,'17 (U. P.) � A emis-··

sora de Tabriz anunciou que'
Fírouz e Píshevarí assinaram
o acordo pelo qual o Azerbaid-··
jão retornou ao govêrno cen-'-"

tral.
'

i

t '

(

\

(
\

"

Não tem
I

fundamento

.h
l

,

do para os As,suntos Latino
W;a;shington, 17 (U. P.) - Amerieàno.s. Segundo os rufiO

Não tem fundamento a notída res desmentidos pelo Departa
de que Spruily Braden, renun- mento de Estad9, o sr. William
dará, a,.té quinze·de juliho�pró- Pawl'ey, ex-embaixaddr em Li
ximo, dê .suas f.unções de As- ma, sria o s'ucessor de Spruily
sísten'te do Secretário de Esta- Braden.
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