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Agredir a Nerêu Ramos e. um tie1f1rqurmnr, �ara. a caçhlm�nla que' pr�s!de
20 «Diário da Tarde». Avalie-se, por ai, com.o e vII o Idealismo democratlco
daquela máquina de produzir �esaforos e simil�ret Adversários 'tais, vale a pena

de te-los para desfrllta -ns ...

Rio, 27 (A. N.) � Informa-r acôrdo, sob a alegação de que
se que o sr. Alírio Sales Coelho, o mesmo não fora homologado

,

E nu
presidente da Junta Governa- pela Justiça do Trabalho, e

O Chl81e tera' novas ·elel·ço
....

e's Oposição dos E tíva do Sindicato dos Bancá- também de que não eram seus
"

.' '. so"',br/e 'O for·nec·lm··en-· rios do R'lo de Janeiro, em com- .sígnatáríos. Desta forma ar

panhia do . oniz de Aragão, gumentavam que o acôrdo, por
SANTIAGO, 27 (U. P.) - O falecimento do presidente • está r rendo os es belecí- 'várias razões, não tinha vali-

Rios, c.ujo p�ríod? consti�uCi(:mal termi?aria e;m 4-48 produz to de trIgo rhen os ancários j sta Capi- dade jurídica. Outros bancos
a seguinte situação constitucícnal: o vice-presídente tem dez

I
tal que inda não estão cum- pagavam aumento, mas não

dias contedos da data do falecimento para anunciar e fixar a Washington, 27 (U. P·f - pr' do as cláusulas do acôrdo incluíam na folha de paga-
data da nova eleição que deverá se verificar dentro dos 60 dias Numerosos funcionários, go- fi rnado entre os bancários e menta mensal os acréscimos,
seguintes; 50 dias após se efetuada a eleição, o Congresso Na- vernamentais revelaram que os o banqueiros em 11 de

feve-Imas
em folha de gratificação,

cíonal, reunido em sessão conjunta das Câmaras, proclama- Estados Unidos se opõem ao reiro último, no Minístérío do .0 que constitui, irregularidade.
Tá o presidente eleito, o qual assumirá o poder dentro de dois tratado de dez anos entre o, Trabalho. Esses bancos nào Nessa situação, no Rio, estão
meses seguintes.

'

Canadá e a Inglaterra, para estavam cumprindo o referido ,lO ou 11 bancos.
,

fornecimento de trigo, por-

50, nações estarão representadas ���'3?St�;��0 r�l���a=�e inã
LONDRES, 27 (U: P.) - Realizar-se-á, de 8 a 20-7, a con- política econômica muítüate

ferêncía internacional da Líga das Sociedades. de Cruz Ver- ral unantída pelo govêrno de

melha, Delegados de cêrca de 50 nações' tomarão parte na Washington.
'

mesma o que representa uma sensível diminuição sôbre a con

ferência de 1939, em que tornaram parte 77 sociedades na

cionais da Cruz Vermelha.

Londres, 27 (U. P.) - O Go
vêrno experimentou um revez
na- Câmara dos Lordes, quan- Tal'vez negue apo" l-oLONDRES, 27 (U. P.) - No próximo dia 29 seguirá para do foi aprovada por 43 contra

.

Buenos Aires, a convite do presidente Peron, uma missão orí- 12 votos uma moção crítícando LONDRES, 27 (U. P.) - A Grã-Bretantia talvez venha a
cial britânica em avião da British 801Uth Amerícan Airways. a politica agrícola. evitar dar seu apóio ao pedido âa Albania para ingressar na

P d 111 UU EE UU' f
Organização das Nações Unidas. Foi o que declarou hoje um

rotesto OS D.'.
.

• Acusados os '

. . de azerem porta-voz do Exterior britânico..Segundo '(Parece ,a, atitude bri-
· ·

t
.

di'
tânica seria decorrente da crescente 'tensão nas relações entre

.rejtu. a, o pe a
.
pressa-o soAb,re ai J'og,osl'a'v' ia Londres e- Tirana, O mesmo injoTmante-:qualificQu' de absur-

R.
das as afirmações de que oficiais !britânicos teriam prometido

DSsta LONDRES, 27 (U. P.) - Os 'norte-americanos estão ia- ajudar os rebeldes contra o Gooêrnoulbanés.
zeruio pressão sôbre a Iugoslavw. Foi o 'que afirmou 'a emisso- .

Washington, 27 (U. P.) - ra de Moscou ao noticiar que o crueaâor ', norte-americano Co"n'de''nados a' morte pela forcao sr. Dean Aeheson, secretá- "Earqo" estava a caminho de Trieste. Destacou o locutor 'so-
,

Tio ínteríno de Estado, disse, uiéiico que ttü fato só pode ser 'interpretado como o uso do cê-
.

hoje, aos jornalistas que a lebre metodo de pressão.
'

.

. PRAGA, 27 (U. P.) - Foram condenados pelo Tribunal
União. Soviética rejeitou, ínteí- '

.

Nacional sete líderes fascistas da organização Vlajka. Quatro
ramente, o enérgico protesto SO' oceíIara', a sobercmía deles for�m sentenciados .à morte na forca e OiS res�a_:Ites �Ofi-dos Estados Unidos contra a '., denados a penas que variam de alguns anos de pnsao ate a

supressão da liberdade de im-

e'XCIUSl-va I
prisão perpétua.

_ _
prensa na Rumania e abrigou

_

o jornalista Ruebem Markham , A ....lee Iara uma exposlcaodo "Christian Science Moni- . PARÍ�, 27JU. P) - A Iuçoslaoa .só aceitará � sObera.-i II
.

.

-

:ti

'

ror" a abandona:r aquele país. n�a exc.lusz�a SO�1'� Tr�e�te. Foz o que a�zTmou E�uard lKardelj, sõhre O caso da Pales"l·n),�,

. ince-primeiro ministro iuçoslato, que e o chefe da âeteçação I lU

R'8volu�a-o frustrada do Govêrno de Belgrado à Conferência de Paris. Destacou o LONDRES, 27 (U. p.f - O primeiro ministro Attlee afir-
li

.

\I mesmo informante que seu país não aceitará qualquer solu- mau na Câmara dos Comuns que confia em poder fazer, den-
S J

'

27 (U P) M' ção que lhe imponha a participação, juntamente com a Itá- tro de alguns dias, uma exposição sôbre a situação existente

d a70n ase,
b 'd'

-

t'da1s lia, no exercício da soberania sôbre Trieste., na Palestina.
e mem lias os par 1 os

.

��i'so��sifr��erot!�e�:e���ifiC�� ")·ud,ando a matar, a' fOIO'e no mundo, De Amsterdam· aoentre a polícia e um grupo ar- II ,,'
,

mado que tomou conta da es- '.
,

..
,

.

R-o 48 htação de radio da cidade on- W_ashzngton, ,27 (U. P.) � O tarem encontrando _dzf�culda- cada saco de farinha de trigo I em oras
tem, por ocasião de um proje- preszdente Truma,,!, anunczou des na cO",!p'ra do pao e 'uma que elas d,;;ixaram de adquirir
tadO' "complot" pàra derrubar qu� 9s Estados Unidos _conse- prova do exzto do r:os�o pro- significaria um pão e um saco

o govêrno. Uma pessoa morreu guzrao o p'rog�ama prevz�to no grama de emergencza 'l!_ara de farinha para as crianças fa- Londres, (SH�) -, Se�u!ldo
e outI"aS d,u.as f'il"';"ram ferl'das que r.espezta Ia exportaçao de, combater a fome. Cada pao e mintas do mundo". de�acho de HaIa, no p�oxlm?,

n,,,,- , d t d 3 mes de outubro as Hems LI-
no confJito

. que o presidente
cereazs e que

"

en :1'0, e
.

se-

Teodoro Pic"·do consl"dera lIma
manas este pazs tera. envzado RedUZI-dos dos' d nhas Aéreas Holandesas, K. L.

ai

par f t d OS preços pro u- M., inaug'uyarão um serviçO' aé-
Tevolução fruoo.tada.

a as z0!2a� amzn as o -

" mundo 6 mzlhoes de toneladas
t f "

t-
reo bi-rrnensal entl1e a Holanda

de cereais, prometidos 'para OS ar·maceu lCOS e, �_ Re;PÚJbl�c� Argentina. Os.
um período de seis meses a .' . ., aV:lOes partlrao de Ams.terdam

t·, d' '. d t
' \ RIO, 27 (A. N.) Not!ocIa-se no rotulo do produto. As dro� reaJ.izaruio o trajeto via Lisboa

�a; Z1

t.
e Ja�ez�o t es e a�?'lque, em ·reunião. realizada ho- garias poderão. vender-se

pro-IDakar Recife R1io de Janeiro"
.

ver Z!!' efn. re. adn o, que'd ,? j-e, a Comissão Central de Pre- dutos farmacêuticos, com uma São P�uloO e Buenos Air'es' A"Nova York, 27
-

(U. P.) crzse nao oz azn a vencz a . .
.

'{i d 'd I d 1501 ,Ab
.

.

Aca:b,a ',de ser inau'gu,r"'da em Af',II,Anou q·ue a cooperaça-o e
ços aprovou, por unamml a e, mal'lg.em e ucro e ;0 so re duracão da viagem de Amster-

CoI!
'

.rl
,

os precos até dez cl1uzeiros' e

l"
'.

','
No.va York. a;' conferênda In- (um decidido eSfor,ço do públi- 00 relatório elaJborado pela sub-

,1001. �Ab:. '

'
.

(iam e RIO de JaneIro sera de
t

.

I Ab S
' " ,.

d
. -

d d ;0 so le OOS preços supeno- 48 horas
erpacl�na. so 1� .

a ,aude, co ,serza111:_ 7!ecessanos. u- comlssao encarrega a e e�tu- res a dez cruZ/eiras. Foi tam-
.

_

cUJoO prmclpal OIbJetlvo e estu- rante o. mes vzndou:TO, pozs a dar ?s 1?l'Ieços dosAProdutos _I�r- bém ·estflJbelecido a margem de Até lá há
'

<lar as propostas para o esta- fome aznda assolarza o '171/ltndo maoeutlCos. Por este relatarIa, grevesbelecimento de uma Oflganiza- nesse per.íodo. Hcam reduzidos, de dez por lucros para a farmáJcia, e que
.

ção Mundial de Saúde, elabo- Proclamando Q impressio- 1cento, os pr,eços dos produtos será a seg.uinte: produtos até Beirru.t, 27 (U. P.) - Os em-
radas pelo Comité Técnico nante feito conseguido \ pelos fallmacêutkos vendidos pelos d�z, c.ruzei,r?s, 25%; <:le dez. a

I
pregados ferroviários se decl�

Preparatório - informam de EE. UU., Truman acrescentou: laboratórios, e importadores. vmte cr:uzelros, e maIS de Vlll- raram em .grev,e em, toda a Sl-
Londres, "O fato das donas de casa es- Novos preços serão impressos te c�uzeiros, 15%. rià e Ubano.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e. Diretor-Gerente: SIDNEI N0CETI - Diretor: BARREIROS FILHO
)
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o Governo sofreu
um revez

A convite do Preso Peruo

Congresso Mundial
de Saúde

o Govêrnu refutou ao rei
BRUXELAS, 27 (U. P.) - O Govêrn-, refutou .cabalmen

te ao rei Leopoldo, declarando inconstitucional a proposta de

nomeação. de uma comissão para julgar as responsaoílldades
do rei durante a guerra. Afirma o Govêrno que cabe a si a apu
ração de todos os casos .e que as declarações do rei devem ser

feitas por seu Intermédio.

FiscaUzados OS Ballcos refractários

ft concessão do, prêmil tornou
púb,lica nova d�scoberta'
I

MOSCOU, 27 (U. P.) - Foi concedido o prêmio. Stalin,
no 'valor de cem mil dólares, ao professor Alexandre Zhakov,
por ter conseguido dividir o núcleo atómico âa prata com ráios
cósmicos. A concessão do prêmio veio tornar público o âesco-

brimen_to de novos meios para dividir núcleos atómicos.
.
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o ES"ADO-,Sexla-'el,a, 28 de Junho de 1946

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
Leiam

Pedimos qvisor por' telegra
ma. quando o jornal não chegar
no meamo ..:lia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o�''lue 'h.

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado II)U

para que alguma falta não se' repita; e

NAO Q escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á SEC-:;AO RECLAMAÇõES,
de O .t!:STADO, que o caso ser" levado
sem demora ao conhecimento de quem
de: direito, recebendo v. 8. uma informa..

ç�') do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla
mação nem a providência tomada.'

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo. confiQn�o-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal, 5756
End. Tel.: Mariely

DO.ENÇAS NE.RV1SAS
Com os progressos da mediclDa.

hoje,. as doenç98 nervosas, quando
tratadas em tempo, são male,<!. per.
feitamente remediáveis. O �urandel.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na
cíenal de Doenças mentaie dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuhamente os doentes Iteryosos IDo
digen'es, na Rua Deodoro U. da. ,
às 11 >horas, diàriamena..

I ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Foolis.
Encarrega-se de: compra, venda, hi ..

peteca, legalização, avaliação e admi
nistração de imôveis.

Organiza, também, papéis para com

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

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

Centro Espirita L...-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 2"
andar·- Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende
reço, enviando envelope selado e subs
crito para a resposta, j untarnente com

a importância t acima.

o SEU ORGANISMO

•

r

A
. , IN

Amerlca

Rádiol i Válvulal, E.tabiliza
darei, Transformadores.

Condensadarel, Toca.-discoa.
Antena. aimplel e para

automoveia.

I
�I
MACHADO '.I ClA�
AgODcia... Repre.enta.,õ•• em

O••aI
Matri.: Florian6poU.
Rua João Pi_to; n, "
Caixa Poatal. 3�
filial: Creaci6ma

Rua Floriano Peizoto, _lu
l'f;d1i, PI'6prib}_

Telegrama.: ·PRIMOS·
A".nt•• '!loa prmcipaÜl
munielplOl do EataH

latina e UNIJRA

,.

{
.•

o ESTAO-O;!I;
Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5 , ,

1 DIRETOR DE REDAÇÃO!"!
A. Damasceno da Silva· ::

ASSINATURAS
Na" Capital

Ano c-s

80,O�'
i

'Semestre Cr$ 45,00-
Trimestre Cr$ 25,00> '

Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,0&'1' :
Número avulso Cr$ 0,40')'
Número avu�so. I.,
domingo ... c-s 0,5�'1'

:

No interior '

Ano Cr$ 90,u!}'!' i

I Semestre Cr$ 5q,0�'i'
I Trimestre Cr$ 30 ,0O!: :

I Número al'ul� c-s O.5�+ ;
t Anúncios mediante contrato': i
1 _

I Os originais, mesmo nie' :

publicados, não serão
I devolvidos. 'i

1 A direção não se

respon.�I sabiliza pelos conceitos·
.. '.emitidos nos artigos

�.,I assinados .-

,.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

'

BARREIROS FILHO
Notas Politicas
Notas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Ecqnomia e Finanças
Vida Bancárta
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Tôdos saoem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado

.•<

a

Com o.",oeMosdo IM.ma·
lioftol Ha...".r V.S. obté..
o proteção da 115 anos· ele

o

D

Jurlsprudncia
Vida Militar
Noticiário do Exterior'

Noticiário. do Pais.
Art ígo« de Redação
LtDIO :M. CALLADO"

· ...'rônica da Semana
Pelos Munícípíos
Magazine
Concursos

Artigos de Reda\,&o
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Fatos Polícíaís
Vida Social
Vida' Feminina
Religl9.o

PEDRO PAULO MACH,.,JU-

eaperiincio e ..rviço. -
....,"""

TELEFONES MAIS NECESSITADOS ._

Bombeiros ..............•••...... 1313 'i
Polícia .......................•.• 1031>' I
Delegacia O. P. Social.......... .• 1578' .,

Maternidade ....................• llS�
Hospital Nerêu Ramos .......••• 8U
Santa Casa .............•........ 103& "

Casa de Saúde S. Sebastião....... U53'
Assistência Municipal .........••• 166·
Hospital Militar 11&1
140 B. C. ....................•• I·S3�
Base Aérea ................•...• 786-

. 7" B. L A. C....••...•••••• '... 159S
Capitania dos Porto•........••.. ,. 138B;.,
16" C. R. 160�
Fôrça Policial l. . . . . . .• • 1203·
Penitenciária 1518"
"O Estado" 102:1'
MA G�zeta" .....•... 1656:
"Diário da Tarde" ............•• 1579'
L. B. A. ..............•..••••• 164$"
Emp. FunerárIa Ortiga .•• • . • • . • • lO"$< .

Esportes.

FARMÁCIAS DE PL'ANT.14)J·

CAMINHÕES PESADOS

INTERNATIONAL

Qs caminhões Internacional, líderes na classe dos ca-

minhões de grande capacidade, estão sempre presentes
onde há serviço pesade a efetuar. E êstes são os ca

minhões que os interessados desejam possuir quando
estão em jogo o rendimento máximo e a economia.

Êles vSm equipados com o Novo motor International

"Diamante 'Vermelho" e oferecem' a mesma' construção
.....

c_

tem por cento caminhão que assegurou a

venda de maior número de Internationai

pesados do que de qualquer outra marca.

..
Peça-nos informaç6es sem compromisso.
Conéessionários:
RAMOS &: CIA .•

Estarão de plantão, durante o mês de j�
nho, as seguintes farmácias: I

1 «(�ábado à tarde) Farmácia Catarinen-·
se - Rua Trajano.

2 Domingo - Farmácia Catarinense- -
rua Trajano.

8 (sábado) Farmácia. Rauliveira - Ru�";<'

Ruo João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somarc - Florianópolis.

·Dr. H. 6. S.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Teaouro
do Estodo

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alns de Souza
Farm. L. da CosIa Avila

Trajano.
9 Domingo - Farmácia Rauliveira _.

'I'rajano,
15 (sábado à tarde) Farmácia Sto. Agos

tinho _ Rua Conselheire'iMafra.
16 Domingo - 19-má1':ia Sto. Agostinho>

_ Rua Conselheiro Mafra.
22 (sábado à tarde) Farmácia Esperança>

- Rua Conselheiro Mafra .

23
-

Domingo - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra.

1::< (sábado à tarde) Farmácia Nelson
Rua Felipe Schmidt,

30 Domingo - Farmácia Nelson _ Rua"
'Felipe Schmidt.

O serviço noturno será efetuado pela' Fa1'""
mácia Sto. Agostinho sita à rua João Pinto,.·

Deseja obter
emprego 1

Procure então a n08S3 GerêB&
eíe e preencha a nossa ·'ficha do ..

tnfermaçães úteis", dando tôd�·
as indicações possíveis, que· ter...
mos prazer em recomendâ-le (a)l
aos Interessados na aquisição 1iQ!!"
1)01\8 funcionários (as).

Exame Ide sangue. Exarne poro verificação
de cance!', Exame' de urino, Examê �Qra

verificação do gravidez, Exarne"cie escarro,

Exame paro. verificação do doenças do.

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

I
Ilutovaccinas e t;ransfusã.o de sangues,
bxame químici, de fOl'inhas, bebida.

café. água., etc.

--�������������I_����������� _

Tenha t!empre em casa:

aPERITIVO
uma garrafinha ·de

«KN Dl» .

I
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o' .ST.DO:�Sexta ..fel,at 28 de 'u·nho c;le 1946.j 3

em curso,
Estabelece as normas aha ixo. referentes à venda e consumo de pneus e câmaras de ar neste

��:
.

1) - a venda de pneus e câmaras de ar dependerá. sempre do visto da autoridade compe
tente 110 formulário modêlo A. a ser preenchido e apresentado pelo vendedor juntamente com o

certificado de propriedade do veiculo ou documento a êste equiparado;
2) - a opejacão de compr-a e venda será efetuada, em princípio: no município de residê n-

· cia do comprador, c, em caso contrário, terá êste que apresentar a declaração rnodêlo H, da De
legacia de Polícia do município onde residir;

3) - ao se verificar o recebimento de pneus e câmaras de ar, as firmas comerciais deverão
dar ciência imediata à autoridade. policial que r'egistará e passará o visto nas notas fiscais que

; acompanharam a mercadoria; •

4) - o modelo A. constante do item 1, será expedido em três vias: a primeira. será reme

tida quinzenalmente pelas Delegacias de Polícia do interior a Representação da CCA\'1. nesta
Capital; a segunda, ficará no arquivo da Delegacia dê Polícia e a terceira. em poder do vende- Rio, 26 (A. N.) _ A sessão dejlação ao uso da palavra na hora do Paulo. O sr. Asdrúbal Soa.res con-

dor; hoje, da. Asembléia Constituinte, j expediente, para assunto não estrí- 'cluiu seu discurso sôbre a pendên-
5) - o modelo B, será também emitido em três vias: a primeira, para o comprador, a E

segur'da para o vendedor e a terceira para a autoridade que a expedir ; a segunda via dêste mo. foi presidida pelo senhor Melo Via- tamente constitucional, no que foi cia de fronteiras entre Minas e s

dêl", fará prova de transporte legal de pneus e c�aras de ar. do município onde se der a aqui. na. Solucionando a questão de or- atendido. O sr. Nestor Duarte leu pírito Samto, e o senhor Manoel
sicâo para o de residência do comprador, depois de visada pela autoridade policial do município ...

d N
.

t t d d nt da
onde teve lugar a compra. dem, levantada pelo sr. Rui Para- um memorial, em que varIOS a vo- ovais ra ou . emora ame e

�

Sala da Representação da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washingtno, em Floriaué- nhos, a propósito do fato de vir o gados desta Capital pedem ao Go-. riqueza econômica do Vale de Sao
",polis\ 26 de junho de 1946. senhor Jarbas Machado ocupando vêrno Q afastamento das autorida-" Francisco. O sr. Campos VergaI

,
Lúci" Corrêa, representante CCA\V. d d

.

IA '11 rou seu requersmento pedm-
CONTROLE DA VENDA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR ' a tribuna dias seguidos, para ver- des policiais acusa as e VIO en: I rea e '

". .r
: .'

l\.
'

Modêlo A sar matéria não constitucional, o cias contra os trabalhadores' ate; do uma comrssao de CInCO parla-
?lIunicipie> .. , , ,........... Firma. , , , , , , , . . . . .. sr. Presidente esclareceu tratar-se que'sejam o fatos ,dt;vidament� apu-I.mentaires� �a�a exami�ar a situação

dumà liberalidade da Mesa, mas rados, O sr. Eusébio Rocha apre- dos leprosanos de Sao Paulo, en

que, em face de reclamação, não sentou um requerimento, 'Ped�ndo' .caminhando _ainda_.i Mesa um me

mais daria ar palavra senão para ao Govêrno de São Paulo a cons- m.orial s'l1bscláto por 460 dêsses en

assunto rigorosamente constitueio- trução da Escola de Pescadores, fermos. O Pr�idente prometu �n
na I, aplicando assim o regimento de Iguape. O sr. Alcides Esbenla fennos. O Presidente prometeu In

da Casa. O senhor Jarbas Macha- encaminhou um requerimento de cluir o requrímento m primeiro lu

do encaminhou um requerimento informacões ao Ministério dai Fa- gar, na ordem do dia da próxima
solicitando designação de uma co- zenda sÔbre os motivos por que re- terça-feira. O sr. João. Amazanas
missão parlamentar, ,a:fim de pro- cusou ó Banco do Brasil auxilio fi- alna:l�sou o projetO' constitucional•
ceder a uma sindicância em tôrno nanceiro lã fábrica Eletro-Aço São jo'rmada maxima de o�to horas, de
da administração do ex-Interventor Caetano Sociedade Anôn.ima, cujos trabalho, direilto á greve, autonomia
Pedro Ludovico, em Goiás. O sr. seiscentos operários ficaram de- siooíca! e efetivação para os extra

J.\<laudcio Grabois defendeu a auto- sempregados, em consequência! da 'IlUllTI_erários e o :pessoal das autar

nomia não só paira o Distrito Fede- paralização da citada emprêsa. Tra- quias. O sr. Pedro VeI1gara trato.u

ral, mas também para todos os mll- ta ainda da situação dos traba!lha- de problema de intinrtaria abando.
niciípios. O sr. Carlos Maringhela dores detidos pela política de São nada e de-linquéeIllte.
dirigiu um �'IO ao Presidente da
sessão, no g tido do restabeleci •
mento de conc são liberal em re-

0.8 'JO�OS MARCADOS P�- [ter j.ogarão os quadros sec��-IDiVisãO de Aspirantes e la Di- Por ordem alfabética a esca-
RA SABADO E DOMING? I �nos, p�l<? certame da DIV1- visão. lação é a seguinte:

.

Conforme a tabela de. JO� I sao de ,A,:,;pnantes. _

_ i, As p�rtidas acima estão sen- Al'Var�.Acioli. de Vasconce-
gos �os campeonatos da c�d� D�n:ll1gD, pela manha, pros do ancíosamente aguardadas los, Antônio Santaella, Carme
de, cinco encontros. pe'?OllS�l- se.g.�l�a o Cam'P�onato da 2a

pelo nosso mundo esportivo, lo Prisco, Diva Formiga, Elvi
cos te�emos a sa�lSlfaçao. �e �lV_Isao" que �era como adver-

esperando-se que os jogos ul- ,ra Silva, Érica Leissner, Fran-
· presencIas a�anha e do:rll,ngo. sarros OiS co:r:Jun�os d� V:ra tmpassem á expectativa, de- cisco Ma y, Gastão Gama

Amanh�� ,as 13,30 hOla�, o Cruz e.�� OLímpICO, �, a tarde, líciando o expectador com mo- D'Eça, Gilberto Guerreiro,
Clube AtletIlco enfrentara o n,? horário estabelecido, Joga- mentos de intensa vibração es- Hans Bransberger, Hubert Be-
Caravan� .d9 Ar, p�lo. certame rao �aula_Ramos e Aval, em portíva. ck, Joaquim Neves Cherém,
da la DIvIsa0: Pr€llImmarmen- contmuaçao aos certames da * * * Norma Sclleidemantel, René

COMISSÃO DE CONTRôLE DOS ACôRDOS DE WASHINGTON TENIS Rachou, Walter Wanderley e

A direção esportiva do Lira Wilson Elias.
Tenís C1ube acaba de fazer a Em face do entusiasmo que
escalação dos seus elementos existe entre os tenistas do Li

que vão integrar a equipe que ra, e da compreensão perfeita
jogará contra o Tabajaras Te- entre todos, é justo que se es

riís Clube, de Blumenau, nos I! pere um encontro brilhante
Idias 29 e 30 do corrente. entre as duas equipes.

�(;LUBE DOZE DE AGOSTO Dia de São Pedro, 29 do corrente, com inicio às" 21 horas:
··{(Noite DO Arraial» . .:.......Soirée a caráter, com n'õmeros de música e canlo; Salões à caipira.�De
,�afio8.-· Cará, melado, aipim. batata doce e fogueira. 4s mesas serão vendidas a Cr. $ 20,00, e

,oderio ser' reservadas na Secretaria do Clube. Dia 30 Domingueira Infantil com início às 16 horas.
E' o franco
favorito
París, 27 (U. PI) - o Prín

cípe Chevallier foi escolhido
como o franco favorito na

disputa do grande prêmio de

Paris, com o prêmio de dois
milhões de francos ao vence

dor. Príncipe Chevallíer consi
derado um dos melhores' pare
Iheíros do Turf francês, ven

ceu há duas semanas' passadas
o Grande Prêmio Jockey Clube
Frances. O Grande Prêmio Pa

rís será disputado domingo,
no hipcdromo de Longhs
hamps.

PORTARIA K. 3
o Representante da Comissão de Contrôle dos Acôrdos de Washington, no uso das suas

· atribuições e em face de> disposto nos itens ITl e VUI da Portaria n. 2. de 1· de abril do ano

o ESTADO encon··
tra·st! à venda na

banca ·de· jornais
.Beck»

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Tome KNOT

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAJ

NA ASSEMBLEIA NACIONAL

SALDO ANTERIOR

�::-';EUS CÁi\IARAS AR PNEUS CÁMARAS AR

-Camínhão \

,·.Quantidade Espicie Tipo Bitola

Caminhão Caminhão Caminhão

__Á�t��Ó��I'
.•.............

A�t�1;'6�T�i 'À�t��ó';ci A'u"t��Ó\;c',
Jii�ic·l�t�·················· ·Bi�i�i�t�·················'· Bi�i�J�b·················· 'Bi�i�icl�
:Ú�t�i�l�� :M�t��l�;�

........••.....

·M�t;";i�i�t�·
,

·:M:�t';';i�i;b.
. \

... .; � � � .

........................ ; .

Esta firma está autorizada a"fprnecer a •........ : ........................•....•.•..••

''lesidente em , Estado ...•....•.. . ....••......... , a mero

.cadoria baixo:

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

1:.a .

A mercadoria supra destina·se ao (veículo). pIa.

I er�ssa a todos 'EALECIMENTO
S I,el.tores I·

.

'De ordem do. snr. Lm,peto'r Geral ANA .MARIA. MAY
de V,eÍouJos e TrâiJ1Sito Público, Paulo May e ftlho�, par
t0'l'!I10 púbJ.ica a ,ta!J>ela em vigôr, ticipam

.

com peso r, a seus

para os v.ekulos de aluguel à ira-'
partlntes e amigos, o fole::'

ção animal, lde�ta capital: cimento de sua ine.que-
ODEON A- 7 30 h ,Hora COIITIel1cial - Cr$ 15,00.

s, oras
H<Jra de passeio _ Cr$ 20,00. civel espôsa e mãe, ANA

EJOCep.cionalimen'te. . . Côrrida - Cr$ ,4,00. . MARIA MAY, OCOM'ido em
- SeSlSão das Moças � C<lrrida da .Braça 15 até a' Rua. 22 deste mês, em Rio Sete.
Por não ter chegado o filme Silva J'ardim, entrooamento Deme-

município de Palhoça.
40 Feira ultima. tdo Ribeiro com Booaiúva OIU até

a Po.nte Hercílio Luz (lado da Ca-
TURBILHÃO p1tal) Cr$ 5,00.

(Técnicolor) - Coon: Corrida IJ.O A.brigo de Menores- ('Jamil ii, Gravatas, Piiame.,
Betty Grjl'ble, George Mont- Or�o:;��� ao Hospital Nerêu Ra-

M('iu da. m-elhOfea. pelol me-

gomery, Cesar Romero e Char- ° 00 ne res preço. .6 Da CASA MIS
. .

mos - Cr$ 1, . ' '

R C M f files Wmnmger. , Corrida a TrÍllldade _ Cr$ 14,00. CEI.{ANEA - ua. ara,

Preços: Sras e sritas: - Cr$
.

CO'rrida ao Cemitério Público de
- Hatisido

-

arté -meia h�a'" - -:-:-�.
1. 20' Estudantes: Cr$ 2 00· Gar Ltarcorobi" cam meia hora de espe- Cr$ 10,00 .

, '.
. .' ,

.• ra
- Cr$ 25$00. Brutisaldo até uma hora - .....•

valhelros. - Cr$ 3,00, Geral. I Corrida a Casa de Saúde São Se- C $ 1500
.

C� 100
I r ,.

-

'�'!P , •

jbaSttião
- Cr$ 5,00. Em vifltudoe idos veículos à tração

"Im.p. 14 an9S". ,Corrida ao Hospital de Carida- animal não disporem de lugar a�-
doe - Cr$ 4,00. quad0 para a fixação da tabela*

Idt�m, idem ida e volta com 15 preços, os condutores dos mesmo,�

minútos de espera - Cr$ 8,00.
.

devem trazê-la consigo, exibindo-a
Idem, i:d:eIIll com, meia hora de <]'Ul3Jndo fôr preciso.

espera - Cr$ 10,00. Serão aplicaJdas as seguintes pe.··
lidem, idem crun uma hora de es- naJi)d:ades:

pera - Cr$ 15,00. MuI.ta de C:r$ 25,00, pela fa1ta da
CorriJda ao José Mendes t,abel'a, de acôrdo com a letra b, do

Cr$ 5,00. art. �2, do R. G. T.;
Corr�da a Vila Operária Mu'lta de Cr$ 50,00, desrespeito à'

Cr$ 10,00. tabela, de acôfloo com a letra. d. dó
Oorcrida ao Saco ,dos Limões - amo 222, do R. G. T.

Cr$ 12,00, Os interessados deve:m sempre
Volta ao Morro - Cr$ 25,00. comulllicar-se com esta InspetoIja.
Corrida ao Bailmeário _:_ Or$12,0'0. I<m>'petoria de \heÍlcuJos e Trânsi-
CorriJda ao Estreito (Matadou- to Pú.btllico em FlorianÓipolis, 22 de

• • •• •.•• •••• •••• •••• •••• .1'0) - Cr$ 10,00.

1
j'unho de 194u.

â�'��dem.· C�""5 ua.u. orrida aos Coqueiros - (a) João de Deus Machado FI-
UMA AZA E UMA PRECE Cr$ 15,00. lho - Escriturúrio, CI. G.

.

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

(local e data)
,

I
ODEON

itines I:HPERIA,t,!

·

(As'sil;�tl;r'� d�' ���d�j
.. . . .

(Á�i'�t�;r�' d�'���:id�d�j
.

.

REPRESEN1AÇAO EM SANTA CATARINA
·N......... Modêlo B

O portador, ......................................•....... , natural de •..........•.•
• ; . fi:bo de estado civil .. , .......•.•

lEsidente neste município, proprietário do (s) . .......................•

•

: ". �egistado (s) nesta Delegacia de Polícia, placa

��.: ��l����i�: �:e: ��l��i�: ��: :.-:-:..�,�.���:::��:::�r:l�::::::::::::::::::::::::::��.::::::::::::

Dr. Oswaldo Arêas Horn e

sua senhora d. Alice
Pedreira Horn

participam a seus parentes EI

amigos, o nascimento do lIeu

filho OSWALDO JOSE' ocor

rido ne,ta cidade, no dia 23
do corrente,

J,
_

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

(assinatura da autoridade)

.�� � ��:����i�. ��, ��r,��.::::::: :'::::::::::::::'� 'S�g�i;lt� ·q���tidad�;·::::::::::: .��t�:�i�i�:
·

:D'e'l�g��i�· d�' p�li�i�' d�' '. '. '.
"

'. : : : .. '. :
'

, em .....

'11 oi" 194 ..•.•.••
........

(��si��i�;� 'd�
.

��t,;rid�d�j
.

À firma ALMEIDA. BASTOS & CIA, -- rua F.lipe Schmidt 2,
·10 andar. avifla ao. intere..ados que chegará domingo, pelo avião da

. , <>!CRUZEIRO DO SUL», a primeira reme.la d. rádio. «EMERSON». d.
,.•ua repre••ntação. Aparlllh08 de vário. tipo.. de.d. o. de bôlso até
o. de .material plá.tico. alguns do. quais funcionando .em antena e

,sem ligação i1 rêde el&trica. Preços. do. de mesa. a 'partir d.
':Cr$ 980,00 até Cr$- 2.3'50.00;' Chegarão tombem os afamado. e espe-
radol aparelhos para surpez.

Verifiquem, domingo, a exposição, nal vitrine. da «CASA
.cARDOSO)), o rua Felipe Schmidt. 2 v,-l

,IMPERIAL - As 7,30 horas
Si é forte, não perca ...
Si é fraco nãa assista!
A DAMA E ,O MONSTRO
Com: ErÍIC �on Strohein,

Vera Hr:uba e Ricnard Arlen.
PireçOiS: Cr$ 3,00 (Único).

"IInIp. 14 anos".

Amanhã - ODEON:
A PATROA TIRÂNICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ISTaDO-Sexta-'elra 28 de Junho de' "4·6

o trabalhismo britânico
__----------------

�------------------------------__ , u�··��·

Londres _;_ Press Informa- entre trabalhistas e conserva
tion Servíce, Exclusivo para '"O dores, nos Cormms. Naquela
Estado" - Qua!l1ldo o partido,' ocasião. os comentarias que
Trabalhista brítâníco venceu suscétavam os debates davam
as eleições, e 10 primeiro minis- I

a entender que os desentendi-
1tl�O Churcníllfavs de entregar mentes entre ambos as parti
seu pôsto ao sr, Clement At- dos transbordavam d;o plano
tlee, muita gente pensou que nacional para o íntemacíonal.
a JPoJ:íJtica jemerna inglesa ia Os trabalhistas Ingleses PC;T
sofrer substancial traTIsf?r-1 tendam á ;n:esma vast� e. fra
maçan. O govêrno ChUrCh'1l�,) terna

família do socíalísmo
com seus tons de conservado- mundial, e sua proximidade de;
rísmo inflexível, cederia lugar cormmísmo levava Moscou a

ao socíajísmo ido partíúo ad- alimentar esperanças acêrca
versárío, ainda que 'esse socía- de uma profunda e radical

.Iísmo hem pouco apresentasse .plodJfiICação no curso de suas

de comum <com o das nações relações' com Londres, depois
do continente. Nada, 'porém, que Attlee ocupasse a chefia do
que esperavam maus observa- govêrno, PUTO engano, Os tra
dores da Grã-Bretanha acon- balhístas ingleses não .perdem
teceu. Naturalmente que o de vista as grandes e podere
programa do Partido 'I'raba- sas Imhas mestras da fiorma
lhísta íngles haverá de detecir ção hístóríca da Orâ-Bretanna.
daquele que informa a ação SUi:1,S iniciativas em quase na- jla---I---------------------:
dos liberads e conservadores. da diferem das adotadas pOI PREZADOA essência; entretanto, da Churchrll, na conduta da po- . ,. .

atuação política da Inglaterra, lilt]ca .exteríor. E dentro do
no p1:ano Internacional esta país a luta que se !trava entre

permaneceu corno sempre . .Ia- governo e oposição não ofere
mais a polítdca britânica guar- ce nada de comum com o que
dou mais compacta unidade, a se passa moutros países. E'

despeito da brusca mudança uma luta saudável e necessá
de conservadores para traoa- ria, durante a qual a dernocra-

,

lhista 1110 govêrno, do que �10S cía sai sempre revigorada '

úttímos tempos. Se Winston �-==- "

Churchill, o. vencedor do. na
zísmo alemão, adentou sua

politica em relação á Russía,
dentro de determinadas díre
trizes, não sofreram estas ne
nhuma transformaçã-, desd e o
instante em que Clement At
'tlee paJSGOU a resídâr errr Dow
:nirng Street 10. E !talvez este
ja aí a melhor explicação pa
ra o falto algo estranho dos
choques entre Bevin e 1\Tolo
tov, uma vez que anteriormen
te Moscou não cessava de
aplaudir as atitudes do primei
ro, quando na sua ímptuosa
atuação 'contra o govêrno, .ia
Câmara dos Comuns. Todos
guardam na . lembrança os

duelos parlamentares travados

MOLÉSTIAS DOS PATOS
CONSULTA: - Sendo cria

dor de Patos, levo ao conheci
mento de Vv. Ss. que apare
ceu de uns tempos para cá uma
moléstia nessas aves princi-

II piando
a mesma com os sinais

j de baixar a cabeça, cujo bico

chega quasí que tocar ao chão,
e dai nunca mais se levanta, .

morrendo logo após. Assim
-i- .....

·---_1 sendo, cumpre-me informá-lo
I de que a chácara onde me de-
I \, I)V (J'

.

G \D (-)' S-" díco á criação dos mesmos, é

I
.....i -'\..'

--

.J." .... possuída de ótima água corren-
te e limpa. Pergunto pois, aDr, OSVALDO BULCAO VIANNA
Vs. SS., a; origem dessa molés-

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL tia que me é desconhecida e ao

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 mesmo tempo o processo mais
I Edifício Cru'zeiro - Florianópolis. aeertado para evitá-la e parai sua própria cura.
=.::-==::���������������������-� RESPOSTA: - Deve ser 00-

.ESCRITóRIO JURíDICO COMERCUL tulismo, que o Dr. J. Reis ag...
A"G!unto.: Jurídicos·' Comerciais -- Rurais e ,Informativos sim descreve no ·seu livro.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
"Doenças das aves": _ BOTU-

QonllUlte n09SQ Organização ontes de .e decidir pela com-
LISMO. _ E' muito raro en-':Ira ou venda de Irn eveís.

�

pinhai. ou qualquer-

emprega na.te e.todo � tre nós; decorre da ingestão de
Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO .' ,alimentos contaminados, cer-

A D. V O G A D O tas larvas de môscas, cadáve-
Rua F.rei "Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

res podres, etc. Numerosas,
aves são sensíveis á doença, es
pecíalmente- galinhas, patos
etc. Os animais doentes ficam
com os movimentos descentro
lados, peito encostado ao chão,
em estado de grande aoatímenArthur· Beck comunica aos seus amigos to; as penas se destacam facil-

e fregueses que transferiu a sua agên- mente; o ;pescoço fica largado,
cia de Jornaí� e Revistas, para a Praça encostado no chão, e quando

Resolvido, enfim, seu .problema financeiro! I 15 de 'Novembro� 24 - ao lado do· ;�.�dA�ap.araVnata.".;<>
a

bamavU�l.to:l,eAefias�vrleA�'Restaurante EstréIa.. ualUç ue<> L,ç�

Adqu.ira TUDO de que n.ece.sltar, .muitas aves se restabelecem es.-
............aM � � pontâneamente.

'"

..

.

de VJlA. SÓ VEZ, <. Material a enviar ao Laibora:-
paga.ndo PAlI,CELADAMEJlTE, Itório: - A ave inteira, ou en-,

com ." .... VA.'"&Tn'AGEKS da. compra à vista, tão o tubo digestivo, sem ne-
- .L" .L

n:hum desinfetante.
servindo-se -do I Tratamento: - Injetar so-

,
.

I

I
ro ant�botul'Ín'ÍlCo (:polivalente)

.

C R ED I A R I P K N O T ....
, I as aves sãs do mesmo lote e!

, De tudo nêste mundo uma .

to d
'

Llnos . I p"'ssoa p"de arrepender se
dar-lhes ailnda sulfa e

I �,:-.. 'U
-

, ) IfwChapé..s I meDOS de ter economizado pio (2 gr. por ave ou sou a.··

Instalações elétricas e

lanl"''''1
de magnésio (450 .gr. m.iStu:ra.-

'Artigos para pr..entes I DEPOSITE NA CAIXA .

das na ração!) de 100 pintos).
.. Peles I

•

ECONÔMICA FEDERAL..

VENDE-SE
.

Casacos
-

IIQuaisquer artl801

�SCBITÓRIO JURíDIE;O COMERCIAL·
(Com um Departamento Imobiliário)

. ,vendas' de pínhaís, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério; 54 - Fone 54 - Caixa Pestal �4

Endereço telegráfico: "Elibranco," - Lajes - gt. Catanna

SIST�MA
_oapas
calçados

M6vels
Rádios

Geladeiras
Blclcletal

J61as

INDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S,. A,

ElrpcdJ__ , D... J6 11 ... ·14 II 17 ....
------

·o.�

Cereais em grosso
Manteiga, que,ijos, xarque,

ban·ha e salgados

FONSECA & ·C ..MACIEL,
-

. Conta Própria
(aix� Postsl: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEI(AM

Comissões .: Consign8vões
Rua Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Ac re
Rio de Janeiro

'Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos- os produtos de lavoura hgados ao ramo de cereais, Fecu.a,
cação, camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Faaernos

financiamento até 80% sobre. o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

.,

RIC) DE JANEIRO -- BRASIL

LEITOR: Notas rurais
Temoll o. honro. de comunicar que Hrrnornca contrato para
di.tribuição, em Santa Catarina. c;}as obras editadas pela

LIVRARIA AGIR, do Hio,
que é. inegavelmente, uma da. mais completas organi:tações

editoriais da América.
Aos que nos enviarem seu nome e eriderêço remeteremos

prospectos. periodicamente.
Atenderemo. encorrrerrdrrs pelo Serviço de Reembolso POli tal.

LIVRARIA H.QSA
Rua Deodoro. 33 -- Florianópolis

wc

, .

Uma Limomipe "FORD"
tipo 1939 - 4 portas, em per�
feito estaja, recentemente pin
tada, para entrega no dilil 2
de Julho. Tratar à Avenida.
Rio Branco. 145. - Tel. 1547.

�"r

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA; WETZ.EL JN.DUSTHIAL-JOINVI'LLE (MllfClJ

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

8 Sabão

-

regl&1

l
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EconOIDia e I

.Fíncnces
. PARA SOCORRER OS PAÍSES

NECESSITADOS
Washington SIH - A moa

.gem d farelo ordenada pelo

.govêrno dos Estados Unidos,
afim de economísar mais trigo.'
para exportação foi bem re-

-cebída pelo povo. norte-amerí
cano, o qual considera esse

'passo apenas um pequeno. sa

crírícío que fará em nome dos
povos das nações que estão á
braços com tremenda escasez

-de trigo,
As Ieis 'que elevaram a pro

porção de extração de farinha
integral, pelos moinhos norte

annericanos, de 72 por cento a

80 por cento de tonelagem de

trigo. recebida, entraram em

vigor a 10 de março. Daí resul
ta uma farinha mais escura,
mais aumenta a quantidade de

_pão por quilo. de trígo, em cêrca
de 10 por cento.
Na realidade, a farinha in

tegral utilisa mais os elemen-
.tos do grão e, assim, é obtido ......= = , l

'um pão. mais nutritivo .e saú-

ri R b t ddável do que o falbricado com a,'. ea er ura O
farinha mais refinada, To.da-

L h t
r •

via, essa farinha integral se i: !iluora OrlO
estraga mais facilmente em

I

Redio-Tecnico-E!ect:ron
clima quente. Fundado em 1935

Consequente=nerste, os m(la· Mvntogem de T.":dios, Ampli·
geiros, que moem o trigo a' ficadcl'es-Tronsmisso:tas
ser exportado para as república MQhrial importado dj�etC1-

.

it d a zona
menta dos U. S. A.

amencanas, SI ua as n '

Proorie tár io
torrada e outros países tropi-}] Otooov'r Georgas Bõamcais obtiveram permíssão para E:eeüe - Tecnico .. Profissional
ucilísar uma média de extra- formado no Europa
ção inf'erior sa 80 por cento, �'lorlanóPoJi"
mas não inferior a 72 por cen- J{uo João Pinto n 29 .. Sob.

ro. Dessa maneira, os países
tropicais continuarão a reC$
oer a mesma qualidade de fa
Tinha dos Estados Unidos que
recebiam no passado'. As repú
blicas americanas na zona

"tempel�aJda, estão recebendo. a
mesma qualidade de farinha
usaJda na faJbricação do. pão
para o povo norte...americano.
Os Estados Unidos, segundo

declararam funcio.náriOO go
vernamentais, estão fazendo
t'Uido que podem para manter
um suprimento de trigo e .fa
rinha 'para as repúblicas ame

Ti'Canas, que necessitam imw

_portar trigo. As exportações
dos Estados Unidos pru'a esses

paí,ses duràl1!te a guerra: e em

1945 foriam cOIll.SideraveLmente
maiores do que anteriormente
.ao inieto das hostilidades.

4s divergências
entre o .Ocidente,
e o Orle.Dte

Pelo Major Austin Johnson
Londr-es, (B. N. S.). - A posição

�riJ�niiCa, no cenár-io da políâíca
mternacional, foi mais que esclare
ci!dJa com os ,ct:iscUJrsos pronuncia
dos na Cârnara dos Comuns, pelos
elementes categcrisados do gover
no Emest Bevin mimistrc do exte
rior, que iniciou os debates ocu

pando a tribuna há poucos dias: o

primeiro ministro Cleme,nt Attlee
sub�s-ecri!��i.T,o do Fereign Office,
Heotor .Me Neil, que pronuncias-iam Isuas orações logo após. Se bem que
tenham pronumcíado discursos dife
rentes quanão à foram, pode-se di
z,er que foi mesma a substancia.
A oração id:e Benvjn constituiu um

longo relatório sobre as' demarches
indernacionais do governo britá
nÍICo, histor.iando todo o desenvol
vímento de sua p o I í ;t i c a. e

aponeando os acordos e as diver
gencias que se tornaram patentes
nas conferencias internaoionais,
principa!lme.nrte nas reuniões do
Conselho de Münistro.
Corno não podia deixar de acon

tecer, os principais tópicos dos de
bates ficaram em torno das diver
gencias existentes entre as demo- ;..-IIII!ll1IIIIIII••HE.L1ItM.i'JIew••••lli1i!ii!·.III••IIF.·.·IIIIII••••••••••
cracias ocidentais e das possíbilí

_ dades de se conseguir 11m entendi-
mento mútuo que venha estabele-

I
cer a paz do mundo em. háses real
mcnãe firmes, alicerçada não ape
nas em expressôes de retórica, mas

tarnbem, em fMos concretos.
Como bem acentuou o preanier

Attlee, para se atingir o objetivo
visado, que é a compr-eensão índis
pensável para o acordo geral, é
essencial que os problemas sejam
discutidos ampla e francamente,
pois só assim será possível criar- a
atmosfera de confiança que se de
sei a. Os representaantes do governo
brit., de fMo, não proourar aan ou
tra cousa a não ser o esclarecimen-
to das questões, buscando, desco
brir as causas das divergências pa
ra poderem eliminá-las definitiva
mente. Não se ignora que a tarefa
que os estadistas mundiais tem pe
la frente' é Tealmente gr-ande, exi
gindo, por isso estudos acurados,
muíto �,empo e paciência. Assim, o

prob1ema das relações com a Rús
sla . roi tema dominaJrute no.s d:eba
tes, milito· em{bora. outros pontos
tenham sido também discutidos. O
reconheci!llllento ,da existência de um

II impasse de maneira al'guma signi
fica q;ue 'não há possibilidade de

--------------- Ulm acôrid.'o e foi levando em con

sideração isso, que BevÍin salientou
que corirt.in.1l/ruria a enviar todos seus

esforços em busca de um têil'fiü co

!l1Ium que fizesse desapar'ecer as

concepções antagôn&cas. O go,vêr
no brito fe» ciente, com os debates
dos comuns que .cOOltti'l1uará a se

es.forçar para alcança�' o ent!:endi
mentto des,ejadü se bem que não '&5-
teda diSiPosto a seguÍlr uma politica.

. de apaziguamento. que pos'sa criar
si,tuações ai;nda piores.

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51í2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

uecdo Alguém. ta.l_ ..... '

lherr-c da ilustraçil.o e-cima, oft:recer.
lhe. em amável gesto. QJD cIIJice do
axcele!lte aperitlvo KNOT, 1em�
... V. Sia, de acrescentar, 80 agra.d&
oet' & gentileza:ESTEE' TAI1.
SFl'1 O I1EU J..PEOITIV(J

,

í'I1ED/!EltJj
�..

1
Uh »ooooro OA KI10TSÁ./ffO. (0/'1. é Ur;uIlOS
_- ITI..JAí .s

Aldo Neves dos Reis e

Sada Boabaid Reis
participaln ao. paren'tes e

pessôas de suas relações o

nascimento de seu paimo-
gênito • JOSE' RICARDO.

Fpolis•• 21-6-946•
...

tEIAM A REVISTA
'0 VALE Df) ITAJAt

. RETIRARAM SUAS CAND1- .1
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve as
fabricadas em outros . Estados,
retiraram suas candidatu.b:Js,
'para reinar nos lares çatar�·,
llenses, - em vista da certíssi·
m� vitória do apedti'�o KNOT .

CAPTTAL: (,R$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

f"ARMACIA ESPERANÇA
•• I'arm.aeê..tleo NILO LAU8
II..,. .. am..a!oA _.. ..... ,,�

....__ .-... Q ...v........ - ._]!IaUU - lhIrftI .._

uuc- ..........
-- ..........._.... - -... .....,..

CAS
Sedas,

$,

COMPREM PELO REEMBÔLSO POSTAL!

"PERFECTA��
ANCORA 17 RUBIS

VIDRO CRISTAL
A Maravilha da Técnica Moderna Suíça

PARA HOMENS: Igual ao modelo:
Caixa folhada Cr$ 550.00
CoÍ%a aço inoxidclvel Cr$ 450,00

FORMATO REDONDO dmpet'meavel»
Caixa folhada Cr$ 700.00

P ARA SENHORAS: Igual ao .modelo:
Caixa folhada Cr$ 550.00
Caixa inoxidavel Cr$ 450,00

FORMATO REDONDO:
,

Caixa folhada
BOLSO. niqueI cromado,
com 2 tampas:
An(ilora 16 rubi. o-s 350.00

� p.CUTIS
i APl- '1i"*
� pr CREME

I� :,1ItlIi".'

o-s 400.00

IMPORTANTE -- Cada re16gio leva certificadQ de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Reiógios - (Fundada em 189')
Rua Seminário. 131 e Rua Marconi. 44 - S. Paulo:

I Q.U�R VESTIR-SE COM .CONFORTO E ELEGANCIA 1
. \ PROCURE A

Alfai!u��!!� !!!�2i��O�d�ello I
REMEDIO
ANTISEPTICO

as

PASTILHAS

LDA
evitam e combatem as .TOSSES,
s 'CATARROS, as dôres de GARGANTA

as "Laringites, as �ronq�ites.

ORL�\ NDO SOA RPBJLLl
Rua CODsel,beiro Mafra, 36 - loja e sOb,eloja - Telefone 1514 (rede interna)

. Cai"a Postal 5 t --- Eud. Telegll: «Scarpelli» --- Florianópolis
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6 o IST_U(. -Sexta-feira 28 de Junho de H'46
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----,--- --_._----_...------

Lira Tenis Clube 000Dias 29 e 30, s�bado ii domingo, torneio .de tenis ent�e as equipes do Lira e
o •

do Tabajaras Tenls Clube de Blumenau. Ola 30, domingo, encerramento das

festas joaninas com uma soirée em homenagem á delegação Tabajaras, com inicio ás 20,30 hora_s._

Vida

OSWALDO e zEüiÃl
confirmam I

S-
,

·

1 P'
',." E,

r ,lo Finalizado o serviço"
DOIa rom,oçC?�5 . n� x�r�lt� No.va_Delhi, 21. (U. P.! �-:-

o presidente da Hepúblíca aSSI- lho L.l>l1Ia, Hube111 Flgu.elra Postiga A missao dç. gabinete bI1tan�
nou .os seguintes decretos de pro-. e Jose id:c Barros AraUJO Sobrinho co que se encontra nesta capl
moções no Exército: I NA CAVALAIUA - .Por mereci-

tal -anunciou a "íntencão do
A general de Brigada, o coronel mento : .'.,

•
.

de 1nfan1..aria Wolgrand Pinheiro - a Coronel, o tenente-coronel vice-rei de or��anIzar uu:n .. g�
Cruz; - a general médico, o coro- Léo da Costa; vêrno de carater prOVIqOnO,
nel médico dr. Humberto M>artins' _:_ a Tenente-Coronel, os majo- snquantc não for completada
tfe Melo. res Salim de Miranda Marcos Mes- ,C títuicão para a
NA INFANTARIA - Por

mereci-I quita
de Azambuja, João de Deus a nova ons

J. • •

I mento: . Noronha Mena Barreto e Albano India. Um comurrícadc of'ícíal
- A coronel, os tenentes-coro- Osório: anuncia que a rníssão tleixará

neis Archimino Pereira, Armando I - a M�.ior, os' capitães Oscar Lo- esta cidade sábado, rumo. a

Batista -Gonçal'\'es (agregado), Nel-I pes da �lI:,a, Rodr-igo �erraz Koe-
T ond afim de revelar ao

son Martinho e Hugo Silva. ! ler, Antônio Pereira LIra (agrega- ��� res,
.,.

.
_

,_ A tenende-coronel, os majores' do), Iridio Domingos Stropa, Clo- governo brítãníco a situação
Celso Aurélio Reis de Freitas, Je- vis Bandeira Brasil, Paulo Serpa indiana.
ronimo Ferreira Romar-iz Rodri- Mercê" Joel Calezans (Q. T. A.) e UM COMUNICADO
gues, José Adolfo Pavel, Antônio Durval Campelo de Macedo.

A' ã do zabínete britá-
'Mar,ti'l1s de Almeida, Cícero Salda- Por antiguidade: •

.

mISS D. b ': ;
_

nha Bica, João Gu:alberto Gomes - a Coronel, os tenente-coroneis nICO anunciou que vai expedir
de Sá'. Sizeno Sa.r.t:lento, R?fael de Cels,? Fer).,eir� VelQSo (agregado), um comunicado em que pro-
Sousa Aguiar, Mano Fer.reu�a Bar- e MI1tO'n Cezimbra;

. vavelmente será traçado todo
bosa Pinto, Edmundo Gastão da - a Tenente-Coronel, os rnajo- t b 11 efetuadoO em bene-
Cunha (Q. T. A.), Moisés Castelo res lrineu Ferreira de Castro e Al- o

..

ra a �o ,.

Branco Filho lQ. T. A.), Floriano varo de Sá e Sousa; fJ;eIO da mdependencla da l?'
da Silva Machado, José Barreto - a Major, os capitães Rodes dia. Um dos membros da rms

l:eite, José Luiz <!uedes, Osmar Onrlque�. Mü]:!er de_ Almeida, Si�- são decíarou que o comnníca-
I Soares Dutra, Heitor Mendonça VIO Alves- Catão, João Cardoso GUI-

d
.

"f' r 1 e concrusivo
'

,Carneiro da Cunha, Llesen Lopes marães, Adernar José Alvares da O sera I�':'.. .

SRA. I81\i1AELINA S. PEREIRA de Castro, Olivio Gondím de Uze- F?nseca, Lauro Rebelo Ferreira da Diversas noticias índícam que
da e Irapuan Saturnino de Freitas. Si lva, Ilcon da Cunha Cavalcanti, O comunicado será baseado

- A majo; os capitães Ren�to D_iogc,nes. ;c]�e \)liveira França e, Clo- numa das diversas alternatí
Augusto de Castro Muniz c Aragão,

I
VIS Iübeiro Cintra.

. ° .

-

com a
Antonio Lu:iz de Barl'?s Nunes (q. NA ARTLLHARIA - Por mereci- v�s. 1 - cooperaçao

., t,
A.), Iremar de Figueiredo Ferrei- memto: LIga mussulmana qu� J� ace_l:
ra Pinto (Q. :r. A.), �n;tonjo Ho- r: a cor.onel, .os .tenentes-coronei.s tou a proposta da rmssao, de
mem de Almeida (Q. 1. A.), Carlos Djalma Dias Ribeiro, Armando VI- um govêrno interino composto
Alves de Sousa Ferreira (Q. T. A.), lano:va Pereira de Vasconcelos,

v

,. t t d vários
Lto Justino da Mata Garcia, Golhe- AltaIr de Queiroz (Q. A. A.), Au- de 14 represen an .es e

ri do Couto c Silva, Moziul Moreira gusto Imhassaí (agrêgado). Emifio partidos e comunidades. Co,:"
Lima, 1\1o:l)art Dornel�s? Geraldo de Maur�l Filho e João de DeulS Pes- mo se sabe, o parti:do do C.on-

I\fe:ne�es .

Cortes, Aureh.o .

Valporto s;oa Leal;
. gresso rejeitou a proposta. 2°

de Sa FIlho, Carlos RibeIro Tro- - a tenente-coronel, os majores _ d· Arno
vão e Raimundo Neto Correia. Antônio Carlos da Sirva Murtel, - a formaçao. e um gove
Por antiguidade: Silvio AméI'Íco· Santa Rosa; João em que o partIdo do Congreg·-
- A, coronel, o tenente-e,oronel �Hanuel Lebrão, Moacir de Araujo 50 seria do.minado. 3° - um

Roberto DeoHndo Santiago; L?pes, Hugo de Ma>tos Moura e
plano tlracaJdo na base dos ter-

- a Ten·em,te-coro.uel, os maio- DJalma Se:lubal Rabelo; . ., .

•

40 lano
res Ak,ebiades Garcia Rosa, Len- - a major, os capitães Angelo ntonos mdus.. - um :p
glooert'Ü Pi-nheiro Soa�',es, Boaner- Zj.lioto� João Sargento, José Cam- em que os novos membros do

ges Lo.pes Ces.ar,. José d� Figueire- pos �agão, Edson de Figueir-edo, govêrmo seriam tirados da
do- Lobo e. CJaJUJd'io d� �Ilva Ç<>sta; MoaClr �aYares do Carmo .(q. T� tum 'Assembléia leO'l!slativa.

- a Mia:lor, os capItaes Joa'Ü de A.), HenrIque Fernandes VIeIra e
a

. .. I:>
_ •

te
Nr,elo Hezende, Homero Del 'Canni- Valldlr da Cunha Barros e Az.evedo. 5° - uma admlnlstraçao m -

ne Bertuci! João Dutra de Castilho,' Por amtiguidade: a coronél,· os rina coOm O au�ílio dos secre

Jorge Vital Cesar Cantionho, PI3.u1o tenentes-comneis. Francisco· Afon- tários dos diversos departa
Lins de Vasconcelos Chaves, Ri- so de Carvalho (agregado), Ade- entOis Este parece o plano
ram Soares Bul'cão, Tristão Sucupi- mar da Costa Matos (Q. T. A.), em. .

.

ra da Rocha Lima, Geraldo. Alves Vitor François; z maiS favorecIdo, conf�ime _

se

;d'e Oliveira, Domin:gos Inácio Vie- - a tenente-eoronel, os majores pode observar nas dtSClUSsoes
gas, José Ventura Pinto, Al1Itônio N.il10n Brainer Nunes d� Silva, Jo- políticas de hoje.
Tomé da Silva, Darci ViQ.cli, Ed- se FerrUlgem de Melo Matos, Ema-
gar de .MbuQ'Uerque l\f.aranhão, Jair nlUel Graça de Araujo Franco; Salvador Carrossini:
Jordão Ramos, Rui Lemos B-arbie- - a major, os capitães Osvaldo __ a major, o cap1tão Napoleão·
re, Nei Rodrigues Peixoto, Demós- Brito Fernandes, Américo Ferreira de Sousa Taguadinga.
tenes Américo da Silva, Trajano de Silva, Osmar Mendes Paixão p.or 3!t:htiguidade: a major, o ca-·

Ferraz Moreira Filho, Cornelio de Cortes e Cesar' Romulo Silveira pitão Aldemar da Cruz Ral!1Jgel;
Castro Pilnto, Osvaldo Gonçalves Junior. _ a capitão, os lOs tenentes J03.-

OhaV'es, Laci Pereira Sampaio, Tã-
.

Na ENGENHARIA - Por roere- quim Pereira Alves, Osv�ldo de Al
cito Livio Reis de Frej.t-as, Salva- Cl:mento: a coronel, os tenentes- meilcJia. Brandão, Gers011' Cabral.
dor Batislta do Rego, Alfredo Gar- coroneis' Raul de Albuquerque (Q. Paulo Soter da Silveira, Luciano·
cia Rosa Junior, Mário de Carva- T. A.), e Ant-t'nor de Alencar Lima. Ramos Lages Junior e Clodomiro

- a tenente-coronel, os majores Fortes Flores.
Carlos de Queiroz Falcão, Antônio Professores - a _

Tenente-Cor'g
Eustaquio da Silva, Lauro de Mo- ne]. o majores R. Nilo Cruz e Mo
rais Car-neiro, Osvaldo Pinto da renci do Couto e Silva .

Veiga (Q. T. A.), HUlgo Antônio Diversos - a Major, em ressar

Ptadal (Q. T. A.), Antônio Alberto cimento de pre!erição, o capÍt_ão
de Oliveira Abrandes e Eolo Miró Moacir Silveira Lopes, de Ar.tilha-,
Mendes de Morais; I ria, contando antiguidade de ....

- a maJor, os capitães AdIo 25-IlI-1946;
GU..AWJÁ' Osório de Sousa, Afonso Cainatiere - a Capitão, em ressareimento-

Filho, ArUndo Pinheiro do C<mto! de preterição, os lOs tenenrtes in
e FraniCÍsco José Ludolf Gomes. tenidentes do Exército Luiz Nune�
Por antiguidade: a coronel, o João José da Silva e Roberval Sil

tenente-coronel Luiz Augusto da va contando antiguidade Id'e .....
Silveira; 25�IlI-1946.

- .a tenen1e-col'(mel, os majores Contagem de Antiguidade - dp.
Levi G�nçà1ve:> Pereira e AlJfreqo po�to de Maj�r da Arm� .de �- ,Fauroux MercIer; '- lana, aos majores Otaclho Grates.

com Artie - a major, os capit�es Valter d da Cunha e Oriris Denis, do Q. A.
?llatos, DjaLma �[iguel de Men.ezes, a partir de 25-VI-946;
Luiz Miranda Leal e Julio Paiva - do pos.to Ide Major, ao major
Neiva (agregado); il1itel1!dente do Exército Januarfu
- a c3!pitão, OIS lOs tenentes Ada- João DeLares, a partir de .

'vio Sabino de Oliveira, Mário Ca- 25-IlI-1946:
sal, Orlando Hizental. Ucini-o Ri- - do posto de Capit.ão ao capl
beiro VialniU, Cícero Saquàne, Nel- tão médico dr. Samuel dos Santo!>
son' 'Wolt:man,n, Juvenal Moreira Freitas, a paJftir de 25-IlI-1946 .

Maia Filho, Alberto Lessa Basfos, Transferência para a' reserva

Darvi Ferreira e Brasílio Marques - o ,general de Brigada Wolgramr
:d'os Santos Sobrinho. Pinheiro Cruz e o general méidico
NO CORPO DE &,,o\úDE, MÉD.f- dr. Humberto Mal"tins de Melo;

COS - Por anlti@uidade: a capitão, - os tenentes-corom,eis Olivio-'
os lOs tenentes médÍlcos drs. Itur- Gomdim de Uzeda e Irapuan SatUI"
b1des Gouveia do AmaraL e Rui ni'no de Freitas. de Infan:taria, Al
Barbosa de Faria. bano Osórío, de Cavalaria; 'Jose
FARMACEUTliCOS - Por mere- Ferrugem de Melo Matos e Djalrna

cimento: a major, os capitães An- Setubal Rabelo, de Artilharia;
tônjo MeJ1Jdes. da Silva e Clodoveu - o major Angelo Ziliato, de Ar-
Sales Gadelha. tilharia;
DENTISTAS - Por merecimen- - os majores Cladoveu SaJes:

to: a ma.tor, o capitão Enio Vilela. Gadelha. e Antônio Mendes da Sil
VEfERINARI<)S :_ a capitão, o 10 va. Fal'lmaceuticos e Enio Vilela,.
tenente FariolaJl1ido da Si,lva Rosa. DellltiSota;
INT:ENDENTES DO E.X.F:RCITO - o coronel intendente d'o Exér-

- Por 'merecimento: a coro.nel, o ci.to, Aladim Condeixa de Azevedo;
tenen te-coronel Aladim 'C<H1ld'eixa o major' inte<Rdente do Exél"-
de Azevedo: cito,. Napo'leão de Sousa Tagnatln-

- a tenente-coronel, o major ga.

versari-, nataldcío da gentil se
nhorita Ivete Ferrei:ra, filha do
sr. Manoel Marinho Ferreira.SRITA. AIiKTA C. DA SILVÀ

Festeja, na eteméríde que
hoje transcorre.mais uma prí
rnavera a graciosa senhorita

Arita, dlléta filha do sr. dr. Al
fredo Damasceno da Silva, nos
so muito dígnoDíretor de Re

dação e aplicada aluna do Co
légio Coração de Jesus.

>I'

MENINO APOSTOLO KOS
MOS

• ANIVERSÁRIOS

STA DORIS SANTOS
Na data que hoje transcorre

comemora a passagem de seu

natalicio da gentil senhorinha
Doris, filha do sr. Farímacêuti
co Eduardo Santos.

Faz anos, na data de hoje, o

menino Apóstolo Kosmos;
x

STA. MARINA OLIVEIRA

Festeja, hoje, mais uma pri
mavera a gentil senhorita Ma
rina Oliveira.

,.

*

VITOR ZANETI

PEDRO LEÃO COELHO

Aniversaria-se, na data que
hoje transcorre, o sr. Vitor Za

neti, gerente da Cia. Souza

Cruz, nesta praça.'
•

*

'Dranscorre, hoje, o aniver
sário natalicio do sr. Pedro
Leão Coelho antigo e compe
tten)ie- tuncíorsárto da firma
E.àúardo Horn, desta praça.

Viuva Iolanda Leonetti Buatim. Emili�heQ,netti
e famma, Abrão. Chafia, João Buatim e famíliaa.
profundamente obaladoa pelo rude golpe que aca

baram de aofrer pelo falecimento do ineaquecível
"

ente 'querido NICOLAU BUATIM agradecem pro·
·fundamente aca ab3lizadoa elínicoa Ora. Mário Wendhauaem e Newton
D'Avila, que pela dedicação diapensada envidaram todos os eaforçoa
'para arrancá. to das garraa da morte. Agradecem também de modo
todo eapecial à incansável e caridosa Irmã Henrica, Diretora de Hoa
pital Ner3u Ramo., pelo z31e. dedicação e afeto, que dispenseu ao

querido ente. E' extensive- 3.te agradecime\'lto .a todas às pe"aôaa que
acempanharam o féretro à últim� morada. como também aa que
enviaram cartões, telegrama., flores. etc. E outrolSim convidam aos

parenté. e amigo. para assiatirem à mie.a que mandam celebrar
amanhã. na Catedral Metropolitana, gela alma de ineaquecível espôso.
'genro, irmão e cunhado NICOLAU BUATIM.

Antecipadamente agradecem aOI q:ue comparecerem a ��8e
-religioso. .

ria.
Às 18,15 - Alma Pomooha.
Às 18,30 - Valsas Vienenses.
As 18,45. - M!Qmento es:portivo.
Às 19,00 - NotiICiário Interna

cional.
Às 19,05 - Ri·tmos de. Tio Sam.
Às 19,&l - Dep. NaciOlI!'al de In

fo rnnações.
Às 20,00 - Progroma com Na-

morados ,d�a Lua. ,

As 20,15 - Pro.gn-a:ma com CarIo
Bulti.
As 20,3ú - Músicas variadas em

gravações.
Às 21,00 - PágLnas musicais�
Às 21,15 - Programa com Fran

cisco Alrves.
Às 21,30 - últimas melodias.
Às 22 00 - Pro0'1'ama para ama

ato I
nhã ;:- 'Boa noite.'"
ENCERRA..l\JIENTO.

x'

'Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício da exma. sra.

Ismaelina S. Pereira.

STA ADIR NEVES

Assinala, a data de hoje, o

'transcurso do natalicio da
prendada senhorita Adir Ne

ves, gracioso elemento da so

.ciedade local.

STA. NORMÉLIA F. DUARTE
Assinala a data de hoje o

aniversário natalício da gen
til senh01ita·.Normélía F.

Dual1te, gracioSo elemento da
lSocieda:de local.

x

MENINA LIA DALVA

Festeja, líoje, mais uma pri
mavera a galante menina Lia

palva, dilêia fiiJhinha doO S['.

.José Araujo.

*

STA. NORMA MOREIRA

*

Deflui, hoje, mais uma pr�
mavera da prendada senhori
ta Norma Moreira, fino orna

mento, da nossa sociedade.x

PROTÁSIO LEAL FILHO
Na data que haje transcor

re deflui o aniversário natali
,cio do jovem Ptotásio Leal �i
lho, acade:rniJco de direito.

\ x

ARGEMIRO CABRAL.
Faz anos, na efeméride que

hoje transcorre, o sr. Argemiro
,'Cabr_al.

"

.
MENINO MAURíLIO

A efeméride de· hoje regista
o natalilCio do inteligente me

nino Maurílio, diléto filho do
sr. Manoel Born da Silva.

X·

FALECIMENTO

STA. !VETE FEiRREIRA

R€igista acdata de hoje o ani-

Faleceu ante-ontem, e aepultou
a. ontem. o jovem Juv3ncio Vi.ira.
inteiig.nt. aluno do Inatítuto de
Educação. e filho do nOlao amigo
a". Seba.tiao Vieira. funcionário
do Banco Inco.

Viuva Eva JacCJt)e1li da
Silva

participa ao. parent6a & p..-
800. d. lua. relaçõe. que
•eu filho OSWALDO ajultou
núpcioe com Q .enhorita

Zeüto Loua.
FpoUa., 13/6/46

Pauio Pedro Laus e
Francisca Laus

,participam aos pa.rent... II

pe.soa. de lua. r_laça•• que
.ua .filha ZELITA ai-wltou
,núpciaa com a .nr. Oawclldo

Damo.cena da Silva,
Rio do Sul, 13/6, 16

,
"

SOCIEDADE RÁDIO
LTDA..'

RESENHA DAS PROGRAMAÇõES
PARA O DIA 28 DE JlJNnO

DE 1946
As 9,W - Bom dia para você.
Às 9,36 - Notici.ário GuaI'lltlá.
Às 10,00 Programa com IsaU!-

ra Garcia.
Às 10,15 Programa

Slhaw e sua orq.
Às 10,W - Orquestra Sínfôniea..
As 11,00 - Haxar de músicas.
Às 12.,00 - Noticiário da Agência

Nacional.
Às 14,00 _J lnlarvalo.
As 18,00 - Abertura - Ave Ma-

CASA MISCELANEA distri
buidnra, dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas e Disco�.
RUa Conselheiro Mafra

I
,APENAS C� a...

Com essa infima quantia Vod
está auxiliando o 'seu pr6ximo.

I Contribua para a Caixa de l'lImolat
.... fndi ..ent81 41. Flf)riaDóIJoU..

•

Agradecimento e Missa
.

NICOLAU BUATiM
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

C!rurgia e Ortopedia clínica e ci
rurgia do ",orax. Partos e doenças

,

de senhoras
1JONSUI,TóRIO: R. João Pinto 'Z
Dllil'lamente das 15 às 17 horas.
BESIDll:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUinka médíeo-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma de habtlitaoão do Conse-

lho Nacional de Ofta,lmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmí

dt, 8, Das 14 às 18 horas.
BOSIDll:NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFONBS 1418 e 1:.l04

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníversída
de do Brasil). Médico por concuto
'110 do Serviço Nacional de Doen
llSS Mentais. Ex interno da Santll
casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrico do Rio na Capital }j'.

deral
CLtNICA MÉDICA - DOENÇA!!!

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício AméU.

NETO
- Rua Felipe Schmlilt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residêucia: Rua Alvaro de Carva
, lho na 18 - 1!lorianópolis.
DR. ROLDÃO CONSONI

CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
BURGIA - MOLÉSTIAS DIil SJD.
" . .. NHORAS - PARTOS ,. .

;Formado pela Faculdade de Medi·
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por va-
1108 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípío Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl·
lIares, intestinos delgado e grosso,
·tiróide, rins, próstata, bexiga,

:atero, ovários e trompas. vartec
ceie, hidrocele, varizes e herna
I' CONSULTAS:

.

I das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
c Schmidt, 21 (altos da Casa Pa-

raíso) , Te!. 1.598.
1UC8JD'Jl:NCIA: Rua Esteves J'Q.

níor. 179; Tel. M 764
-----------------------

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA Mll:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial ..

mente do coração ....

ELECTROCARJJIOGRAFl.4.
Doenças do sangue e dos nervos.

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

boras.
Atende chamado. a qualquc- bora,

inclusive durante a noite.

�NSULTóRIO: Rua Vítor Meir.,.
, les, 18. Fone 702

ln�SIDJ!:NC�A: Avenida Trompowski.
62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantll da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSUJ,TóRIO, Rua N'p"nes Ma
chado, 'j (Edifício S. Ffanclsco).
Con sultas das 2 às 6 horas

RESIDtl:NCIA: Rua Mare,çhal GUI·
lherrne, 5 Fone 783

Primeiro
navegação

Londres - Press Informa- aJgUL1'a e insistente, quando o

tíon Servtc-e, Exclusivo para "O objeto cruza a tela.
Estado" - Uma firma britâ- O aparelho "Mr. One" foi
naca está agora taorícando o projetado e construído para
praneíro aparelho de radar ser usado em todos 00 típos de

para navegação, a ser usado navios mercantes, desde os

na Marinha Mercante inglesa. barcos de aãto mar até os pe
O aparelho, conhecido como quenos costeiros. 'A maior uni
"Mr. One", é também o prí- nade do equipamento é um

melro a entrar em produção consolo que ocupa apenas dois
comercial. Mais de 100 pedidos pés quadrados de largura e

já foram recebidos. seis pés e sete polegadas de
Esses aparelhos se destacam altura, 'contendo todas as prín

por serem os primeiros de sua cípaís unidades do aparelho,
espécie, e pera notável com- com exceção do transmissor e

binação do elevado gráu de d:a antena giratória. Esta's uni
performance, confiança e ex- darde� de:rem ser montadas no

trema símplícídade de opera- conves sobre a casa do timo

ção e manutenção. UmR pes- neíro, são ímpermeaveís e de
soa ignorante de conhecírnen- grande duração. Os unícos ou

Londres, por Leslie Perkíns tos técnicos de rádio, pôde tros itens são o motor de rre
- CEC - A crer-se nas pre- funcionar corno operador de- quêncía alternada e a unida
visões dos maiores tecnícos in- pois de alguns dias de treina- de 'de sinalização automática.
glezes, da índustría aeronautí- mento. Com um simples mo-

.

Os me�bros da Oonf'erêncía
ca, póde-se afírmaa- que antes vimento num "díal", faz fun- Internacional do Radar, viram
dos proxímos dois anos os

mO-I
clonar o aparelho com um al- na sema�a passaria 'Uma 'Je

demos aviões orítãnícos dota- cance de 3.000, 10.000 ou .... monstração desse aparelho,
dos de motores a játo propul- 60.000 metros. A precisão do que representa um passo a

'soo estarão cruzando os céus alcance á pequenas distâncias frente fi') esforço. para garan
do Atlantíco com velocidades é tão perfeita que objetos dís- tír a segurança da navegação
superiores á do' proprío som. tantes a 50 metros podem ser mercante.
Como se sabe ha menos ainda medídos. Os aparelhos de Outra nova aplicação do ra

de 6 mezes que a aviação brí- tempo de guerra só davam a dar, anunciada esta semana,
tâníca conseguiu um magníft- posição ate u!!la proximidade fOli sua utíllzação nas estações
co :triUL."lfo ao fa:zer o "Meteor" de 1.000 metros. '

. Obstáculos, d.� �"..tarda�costas. Brevetnerrte
voar a mais de 600 mílhas- ho- inclusive navios pequenos, são ° radar ajtUda;�á a localízar o

rarias, isto, é, quasí a 1.0QO perfeitamente vísíveís no mos- navio em perígo.ou "perdidos"
kLmls. por hora, um resultado trador e ouvidos pelo sinaliza- .nq mar. Logo que a guarna
verdadeíramente extraordína- dor automático. Esta unidade costa saiba do desastre, telefo
río si 'levarmos em conta as de sínaíízaçâo automática é a nará á estação de radar, que
condições atuaís. No entanto os parte mais importante do apa- dar� a posição dos barcos-sal
tecnícos e desenhistas. i1)jg:'�zes relho, uma vez, que torna des- va-vidas
já estão traoalnando em outros necessária a constante vigi-
motores e aviões capazes de lâneía do operador; quando es

desenvolver uma velocidade te se ausenta um pouco, o si
consíderavelmente superior a nalízador produz ruídos pecu
essa, alcançando a do próprio Iíares e determínados ínterva
som. Como das outras vezes, 100 para mostrar que está fun
entre as díríeuãdades a vencer cíonando e uma nota mais
surge agora a do desenho dos
aviões, p o i s as fuzelagens Iatuais não apresentam ainda
as condições' exifgidas para su-- -.

portar as enormes velocidades
a que

.

sel1á possível atingia:
dentro de pouco tempo, todas
na ordem dos, 1.200 a. 1.500
kms. ho�ártos. Mas também
nassre 'tenreno, cama nos de
mais, ,os desenhtstas ingleses
mostraJm-se certQlS de .

conse

gluir um avião desenrhaido- de
tal favma que: .lhe seja pel'fei
tronente possível voar pelas
grandes altttuldes da est,raltos
féra a velocidade ainda julga
d:as tmpaSSii;v:eis de atingir na

prát1ca.
.

AUTOMOBILIST48
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne-. 94

o-_r ..... M ... .,d I

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978;401.755.97

67.053.245;30
142,176.603,80

TOSSE,
BRQNQUITE

o mELHOR DOS mELHORES

DR. MADEIRA NEVES
lIfédico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10.30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado __.

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHÃUSEN
Diretor da Hospital "Nerêú Ramos"
CLíNICA iVIÉDJCA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça J 5 de No
vembro \ t)tos da ii Belo Horizonte ")

Tel.· 1545
Consultas, das 4 ás 6 horas,
Residência: R, Felipe Schrnidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE F.A.RACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇ'AS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRJ'.-

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana,
Fisiot!!rapia - 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

fttACOS· •
ANSMICOS
,�

filo CIusIIII
"SILVEDlA•

Gr.nd. T6aice

.. ... .

Atingindo a veloci
dade do som

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA"
,.....tI. OI 1171 - Sé".: IAI.
INCElIDI08 11 T:&A.lf8POBTE8

Cifras do .Baíanço de 1944:

m. •

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo •

Sinistros pagos nos últimos I\) anol

Responsabilidades lO:

98.687.816,30
76.736,40! _306,20

. ......

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idi0ma�
portu
qua., e.
panhol.
franca••
inoU.,
etc.

Romance, Poe.ia, Religião, A
viação, Matemática, Fi.ico.
Quimica, Geologia. Minera
logia, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria, De
.enhe. Saneamento, Metalur
gia i Eletricidade, Rádio, Má
quina. Motore.. Hidráulica.
A Ivenaria , Agricultura. Vete-

linária, Contabilidade
Oicionário•. etc. II

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, �nisio Massorra. Dr.
e José Abreu,

de Carvalho. Dr. Francisco t'!Joaquim' Barreto (h� Araujo

•
...... '1"'1'" "".I".a--J;JIIIi-....' .......�........ "" '".............-....., .......� ",...,.." ...,�....... W*tiF

radar para·
a

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. "i

Viagens
PELO

Expresso' Noturno dO jornal
O EsrrADO

'FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:
. SAlDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANOPOLlS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

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

Em Joinvile - no Hotel Prí;ncipe
..............................................

,�ÁO E NOÇIVO
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "OISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras. riscados. 'brins,
bons e baratos, algodões, marina e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamentE> doa

Snrs.' Comerciant•• do interior no sentida de lhe fazerem uma

Floriail6poli•• -,rILIAIS emjBlumenau e Lajes.I
melhore. fábrica.. A Casa •A CAPITAL- chama a atenção dos

visita ante. de efetuarem sua. compra.� MATRIZ em

#
•
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a política vitoriosa do P. S. D. parece cobiçada pela oposição ude.:.
nista. Hão haverá mesmo, no ônibus super-lotado do Govêrno, ainda:
um lugarzinho (até no corredor serve ..•) para essa gente que· grita",

porque ficou a pé e sem condução 1
Num ambiente de franco pessimismo

Paris, .47 (U. P.) -'- Reuniu- dignas as âeleçações norte--
se novamente em sessão ple- ças de uma próxima realização americanas e britânica estão:
nária Q Conselho de Ministros da Conferência da Paz, depois se preparando para fazer um'

das Relações Exteriores num do fracasso em torno da solu- derradeiro esfôrço, na reunião'
ambiente de jranco pessimis- ção do problema de Trieste.. de amanhã, afim de conseguir-

Florl••6pollt, 28 �e Junho de 1946 mo. São pequenas as esperan- Segundo informações fide- urna solução para o assunto.

De parabéns, os

paranaenses
Rio. 21 (A. N.) - Realizou

se, ontem. uma reunião na
sede da fundação da Casa
Popular. na qual foram assí
nados acêrdus - entre aquela
fundação e as Prefeituras
de Curitiba e Pente Grossa.
para a construção de ele
vado número de casas tipo
"popular", naquelas cidades.

PerOD cumprirá a

Constituiçao
Juramento à Bandeira' no 14 B. ta"

Buenos Aires, 29 (U. P.) -

Uma referência de cem pala
vras, á política externa da Ar
gentina, contida num discurso
do general Peron, índícou que
ele cumprirá a Constituição,
deixando a palavra final dos
Tratados na 'competência do
CongT��. Peron não fez reco-\\;7,
mendações sôbre as Cartas d€
Chapultepec e1' �fNações Uni
das, mas a seguir comentou:
"Compromíssps nacionais 'e ll-'
ternacíonaís, oriundos do apoio
á C:lIta das Nações�-�'tJnidas"
afetariam o planejamento na-I
val. Desta maneira, indicou
ele que espera a aprovação pe
lo menos para a adesão ás Na
ções Unidas. Disse ainda Pe-
ron que o exército fora aumen- l1ala O' sr. Eow9ldot ado -rapidamente no país de- r u
vído á guerra mas agora, que Lodl-.-Sorv.·�o SoeI-aI-o mundo está no 'caminho da li"
paz, o mesmo será reduzido ás da Indu

F

"lr.-aproporções. necessárias para a
. "-,,

defesa namonal e 'continental. RIO, 27 (VIa Aerea) Fa-

. �?PÔs ele educação univer-Ilando á im�J:'If;nSa SÔbl:-e o de
s1tána gratuita com bolsas ereto que crIOU o ServIço 80-
fornecidas por fil'l!Ila\S comer- cial da Indústria, o. sr. Euval
dais e outras entidades . "em do Lodi, presidente da Confe
Ibases ,compulsórias".' Disse deração Nacional de Indus

t��mbém que a tradição argen- .tri,�' as.sim se,�anifestou: .

tma favorecia a initCiativa pri- Por mtermédio do \refendo
vada, mas que a economia 11ão orgão será passiveI, com a co

podia esperar .sempre que o laboração do fIDllpr��ador, e�s
capital privado �ntrasse nos tender ampla e ef'liCIente açao

camJP?s necessários, po.rtanto �ci�l �os traJb�lh�ores nas

o governo se juLgava livre para mdUJS<tnas do mte.nor e dos
o fazer, <sozinho ou em coopé- pequenos estrubelecrmentos in

ração com êsse capital. d!Ustr�ais onde os patrões so

sinhos nada podem fazer.
A contdbuição

.

p a r a o

custeio do Serviço Social In
dustrial é devida exclusiva
mente pelos empregadores e

Guatemala, 27 (U. P.) _

servirá para desenvolver um

Um nÚilnero não, rev;elado de $spírito de real compreensão
guatelmalenses, inclusive ele- doIS- deveres idos patrões brasi
mentos do E�éI1cito, fo.i preso leiros, estabelecendo ainda um

em consequência de um abor- vinculo de solidariedade social
tado complô contra o govêrno entre as varias classes.
de Arevalo. A cidade está cal- Finalizando sua rárpida pa
ma, agora. lestra, fll"irou que o S. S. L re-

presenta a antecipação. de me

didas que só aJgora aparecem
nos textos constituc.ionais,
atualmente -em estudos. Os

planos, para aplicação desse
programa sodal que ai'brange
rá todo o- país já foram elabo

-sexta feii'a :às 7,30 rados, devenoo----centrar em vi
gor imediatamente.

Teve lugar , ontem, às 9 horas, no quartel do

llheiro.
todos cm primeiro uniforme, todos sob I pais; nesta evocação ao Espírito da Pátria�.

141.1 B. C., sediado no Estreito, nesta capital, a emoção ardente e impetuosa daquele ins-, que foi o lume que aqueceu o coração dos)
o solene compromisso do juramento à bandei- tante épico! .

I
nossos antepassados e os guiou, como a colu-\

ra, pelos novos conscritos daquela unidade do Diante délcs desfilava a tropa em parada: na de fogo dos hebreus, à glória e à irnorta- \

Exército nacional. as bandas musicais à frente. bandeiras des�: Iidade! \,

Àquela hora, presentes, v� srs, capitão João Fraldadas por sôbre brasileiros de todos os Acabais de jurar fidelidade ao Br-asil e à \Elói Mendes, chefe da casa militar da Inter- nncoes da Pátria: - gaúchos e paroáras ; sua bandeira, que nenhum punho estranzelre«
ventoria federal t" representando o sr, Inter- pescadores e seringueiros ; homens do litoral, ainda conseguiu abater!
ventor Velo Deeke, des. Medeiros Filho. pre- homens das montanhas e das caatingas 1101'- Como os sacrificadores, depositais no altar
sidente do Tribunal de Apelação e do 'T'ribu- destinas: brancos e negros; caboclos e mame- da nacionalidade. para a sua grandeza e sua.
nal Regional Eleitoral, respectivamente; clr. lucos ; gentes de cabelos loiros e criaturas de liberdade, as vossas vidas ainda em flor.
Ylmar Corrêa, presidente do Conselho Admi- grenha ríspida como crinas! Todos unidos Pertenceis ao país e às suas instituições.
nistrativo e da L" B. A.; tenente-coronel Nilo por um mesmo pensamento e um mesmo amor Nunca 'volteis contra a Pátria e a Repúbli-
Chaves Teixeira, comandante do 14° B. C., ao Brasil. todos nos seus uniformes em que ca - as armas que elas vos entregaram para
drs. Carlos Gomes de Oliveira, João Davi sobressaiam os vermelhos vivos e os amarelos a defesa da sua honra e da sua integridade
Ferreira Lima, Leoberto Leal e Lúcio Cor- polidos ; os azuis das túnicas e os brancos territorial!
rêa, respectivamente, secretários d'Estado dos empoeirados dos kepis, à fulguração vertical Jamais vos deixeis iludir pelas filosofias da
Negócios da Justiça, Educação e Saúde. Fa- das baionetas triangulares! fôrça e as falsidades dos igualitarisrnos.
zenda, Viação, Obras- Públicas e Agricultura E passava o 12° regimento de Infantaria, Cultuai sempre, sem desfalecimentos, a nos-
e Segurança Pública; capitão de fragata Pli- o T'renie-terra, temido nas suas cargas à baio- sa velha fé espiritualista, as nossas tradiçõés
nio da Fonseca Mendonça Cabral, capitão dos neta; e marchavam, rítmicos e soberbos, o 40 cristãs - que fizeram o Bi-asi! grande e di
portos; tenente-coronel Olímpio Mourão Filho, e o 6° de lnfantaria, aos quais cabia a gló- toso. unido e forte!

.

chefe da 163 C. R., major-aviador Epaminon- ria do triunfo em 'I'u iuti ; o 13°, da mesma Honrai o nosso passado rle ordem, discipli- I
das Chagas, comandante da Base Aérea e ar-ma, o A rrallca-tõco� a cujo ímpeto nada re- na e patriotismo, pela vigilância às conquis- ""\
oficialidade; jornalista Petrarcha Callado, re- sistia; os harbudos cavalarianos da Guarda tas do presente; fiéis ao juramento que fizee-':
presentando o sr, prefeito da capital ; Waldir Nacional riograndense, com as suas lanças a1- tes ao pano glorioso que simboliza, nos �t1S
de O'livcij a Santos. representando o diretor tas e rijas e, por 'fim, o famoso 10 Regímen- velhos coloridos, e nas suas velhas imagens,
da Irnnrensa Oficial: dr. Othon (la Gama to de Artilharia a. Cavalo, o Boi-de-botas, on- os panoramas nativos, as riquezas fabulosas
Lobo .L'Eça, tenente Piraguaí Tavares e ca- de, nos demais, o destemor e a coragem se da terra rnater, o firmamento em que palpita .

pitão Már-io Fernandes Guedes, da Fôrça Po- haviam tornado legendários! em estrêlas fúlgidas, o madeiro de Cr-isto!
licial ; dr. Clamo Galletti e frei Felisberto Era a grande véspera de magnificas jorna- Amai, com destemor e petulância, o Brasil;
Tmhorst, vigário do Estreito, o sr. 10 tenente nadas; o amanhecer de novos triunfos para o nosso Brasil dos poetas amáveis e dos sá
Ivan Linhares. leu o boletim alusivo ao ato o Brasil e as suas armas! . bios severos; dos bandeirantes e dos missio
do- comando da Guarnição federal, seguindo- Como vós. oh jovens soldados, êsses vetera- náríos; dos grandes homens que rasgaram o..

se, o compromisso ao pavilhão nacional pelos nos. esses guerreiros rudes de antanho. ha- mistério das selvas com a espada e. com a
novos conscritos daquela unidade militdr. viam também vivido momentos como êste; ha- cruz, para que se cumprisse a pa1'" Ta de"

�� seguida, a banda de música da Fôrça viam jt1r�do fidelidade à
..

Pátria e à bandei- Deus e. se criasse, na gleba am_er.i:an/� uma
Policial executou o Hino Nacional, que foi r a e haviam cumprido, a custa do seu san- das mais formosas e rutilantes clvlltza�cs do,'
cantado pelos novos reservistas, dando-se gue generoso e de sua estuante vida, todos hemisfério!
após, o desfile dos mesmos, em continência à os seus belos juramentos. E sejais, acima de tudo, soldados do Bra
bandeira. Eles vos legaram, assim, para o vosso or- sil, para que possamos dizer, quando passar..
Terminado o desfile, usou da palavra, o dr. gulho e para- que sempre vos servisse de es- eles em marcha, ao ritmo de velhas canções

Othon da Gama Lobo dEça, que pronunciou t.imulos, um patrimônio de sacrificios e de marciais: - êsses são os valentes defensore�
o seguinte discurso:

'

heroismo, que tendes o dever de guardar, e da ordem e da legalidade, os "pracinhas'1 da.
"Soldados do Brasil. defender, como o mais rútilo e precioso te- Pátria e da República, em cujos peitos, como
Acabais de jurar à bandeira da Pátria ao SOUl'O do Brasil, porque foi feito com o san- escudos férreos e vivos, se esfacelarão tôdas ,

pendão verde e oiro do Brasil _ lealdade gue e a vida dos seus soldados! as rebeldias e se quebrat'ão os gládios dos"
Justiça C' sacrificial

J

Muitos de vós, ,porque os catarinenses pu- materialismos agressivos c maus".
Entreg'ais� assím, a vossa juventude e a lulavam naqueles regimentos, sois descenden- As últimas palavras do bri1hante orador,

vossa vida, à sua glória e à sua eternidade! tes dêsses bravos, dos soldados de Paisandú foram_ coroadas por vibrantes salvas de pal�'--
Nenhum instante vos poderia ser mais be. e de Ituisangó, de Avaí e de Lomas Valen· mas das autoridades e pessoas presentes.

lo, mais colorido e mais viril do que êste por- tinas! Seguiu-se após, o desfile de todo o b�ta-
que o homem sàmente poderá encontra; jus� Em vossas veias corre também, vivo e lhão em continência às autoridades presentes
!ificação para a sua existência, na dedicação quente. o sangu� que os "pracif!has" verte- àquela soleni�ade civ�co-milit�r, ��errando�se:'
a sua prole, 110 cu1to do seu Deus e no amor ram em J\lIonte Castelo e em BeIvedere e que com a execuçao do Htno NacLOnal.
à terra do seu berço! animou os valentes que ficaram repousando Terminada esta parte, no gabinete do co-

Sem as. vibrações dêsses sentimentos den- no cetnite-rio de Pistóia! mando gera', daquela briosa unidade do Exér-'··
tr� do espirita cristão da fraternidade 'huma- Soldados! cito Nacional, foi pelo sr. éomandan�-.e tenen-
na, a criatura se confundiria com os brutos Escl,1tai, pela minha bôca, as vozes dos nos� te·coronel Nilo Chaves �reixeira. ofetecido às�:
sempre dominados pelos impulsos inferiore� sos e vossos -avós, dos nossos e dos vossos autoridades uma taça de guaraná.
dos instintos! t

Servir .destemol'osamente ao Brasil: morrer
pelo Bl�asl,l' (]uando assim o exigirem a sua in
dependencla, a sua honra, o seu brio e a sua
ordem institucional é o vosso destino idên
tico, à missão e ao dever de todos' nós:
dos que mourejanl nos foru'1ls ou nos .c:nfitea
tros; dos que semeiam os campos e dos que
transportam o 'grão, sejam os sábios 11003 seus
laboratórios, ou os sacerdotes no seu aposto
lado. ou os operários nas suas usinas asse.

gtlr.a�do, também, pelo 'trabalho, a g;andeza
esptntllal e econômica da Pátria!

Soldados do Bi"sil!
Com os vossos irmãos da marinha e das

fõrças aéreas, a que se juntam os milicianos
dos Estados, constituís as indormidas sentine
las da� ',liberdades públicas, das franquias
dem?Cra.hc�s. dos sa�l'ados princípios espiri.
t�lahstas sobre os 'quaIs se alicerça a naciona
ltclade, que.a espada de Caxias consolidou,
tOl'l1amio, aSSIm, perene, a obra iniciada na

Regênci,a 'p�lo padre Antônio' Diogo Feijó!
,:Bt SOIS, atnda, os guardiãs de uma tradição

militar que sempre se renova e Que, pelo mi
lagre da hravura, floresceu, esplendidamente.
em heroismos e sacrifícios, nos campos de lu
ta da Itália!
Deus não me poderia' ter dado em tôda a

minha vida. um momento como êste' um ins
tante tão propício para que eu re�emorasse
aqueles episódios que o nleu avô� soldado co:
mo vós, me contava, nas longas noites do
nosso inverno, quando o vento sul vinha uivar
nas frinchas do casarão em que nasci,
A missa terminara, sob a evocação de Deus

8 á -b·d·e os acordes do Hino Nacional, naquela ma·er ali I O emnhã de claro sol, às vésperas ôe uma grancle li
mal'cha para a 1l10rte e para a' glória!

21
"A um canto do imenso descampado para-

!8ISeSgl1a�O, que os estêros ponti1havam de nódoa,
lUn11nOSaS, com () seu estado matO!' em graM-
de !!fala, postara-se CaXias, o Conde?tável d8 LOll res, 27 (U. P.) - In-Impeno e Nume tutelar da naclOnahelacle. f "

-

Rodeavam·no os �omandantes de COI pOS, or,ma O News Chronicle" quegrandes nom�s que all1da ressoam,_ V!VOs "P'!' O filme Britânico so"b pr.

I
ros, pelos concavos da nossa Rlstona rolh. re a ala-
tal: - Osório - a invencí,:el _ Lança, do Impé- da da Vitória produzido em1 tO, comandante do 30 Exelclto; Ca!nara

-'!"
'

hela e enérgica figura de soldado; Andrade tecn]color pela Gaumont Bri-KNeves, o harão do Triunfo. vigoroso centauro j tl'sh s .,.,' 'b'd 21'gaúcho: e Mallet o frio e impassível ar!i· , eLa eXl 11 o em palses.

JORGE DAUX e

DORiS DÂUX. �\
,. combnicom 00. seus paren-

• ·te. � penoa. de lUas rela
. ções ',0 nascimento de sua
.
..
..iliho SANDRA MARIA

Fpolis. 2&6-46

Prisões na

Guafemala

tines RIT Z
ROI!'

• I:< �
•

RITZ - hoje
hor,as.
Humphrey Bogar,t - Claude
Rains Michele Morgan - 'Phi1iJp

Dorn
.PASSAGEM. PARA, MARSELHA.Ce:nsura até 14 aJIlOS. _

PI'eço: - 3,00 - 2,40' Ors.
Aderbal Ramos

da Silv'. ':)

•.....

ROXY·__: 'â,; ·7,30 il�,r��'
.....

I_,ee Bowmaíllll - Gail Patrick.A C:0MB!N1\ÇÃO DE MABEL
Contmuaçao da s'ens,acio-ual série

FLECHA NEGRA
Censura até, 14 anos.

I
Preço: - 2,40.

,i" .. • .. •
_..........

.. .

RITZ - Domiln-go
BETTE DAVIS

� O CORA:ÇAO NÃO ENVE-
LHEC,E

. ....

e

.oão Balista
Bonn.ssls

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sola 3. Telef, 16-31
34.

Faleceu o Presidente Rios
Santiago do Chile, 27 (U. P.)

- Após pertinaz enfermidade,
faleceu o sr. Juan Antônio
Rios, Presidente da República
do Chile.
Washington, 27 (U. P.)

A morte do presidente Rios
causou profunda impressão
nos círculos oficiais norte-

americanos. Rios 'era conheci--_
do corno 10 primeiro presiden
te latino americano que fêz.
uma visita de cortesia ao pre-'
sidente T1'uman. O chefe (]p,�,
Govêrno e .todos os funcion:t. "�
riôs federais enviaram fJelegra;_'
mas de condolências pelo fale-
ci'mento do dirigente do Chile ..

Reassumiu sua clínica
Dr. Roldão Consooi SERViÇO DE

METEOROLOGIA.
Previsão

do dia 28.
Tempo:

bom.
Temperatura: estável.
Ventos: de nordélte o sué.te.
Temperaturas extremai de ontem

foram: máximo 24.3; minima 16.6-'-

do tempo. até 14 hora.>
no Capital:
instável. pos.ondo (1,:

TOME APERITIVO

N () TJ

l
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


