
,

o acôrdo e�ntre os 'partidos democráticos talVez amacie,' na Rio e nos Estados, a

linguagem, prevenida, irritada, de. ataque e, defesa, co-m qu·e a imprensa traduz os

senti'�entos partidários. exaltados do.s políticos. miúdos. Não desaparecerá a crítica,
mas poderão caír as rebarbas mais grossas Ciom que ,ela é, ordinàriamente vazada�

.

Perigosíssima a atômica"
. NQVA IORQUE, 11 (D. P.) - Segundo declarações 'do A:lmirante

yr.eizer, a bomba atômica é uma ãrma perigosíssima e a possibilidade
do seu emprêgo, rpclas diversas potencias, evitará que a mesma seja
utilizada por qualquer delas .

O estado-maior americano distribuiu comunicado, declarando que
a bomba atômica lançada no "atoU" de Bikini, explodiu uns quinhentos
metros tange do alvo principal:

o MAIS ANTlGH DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proorietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXII I. Horlanópolls-Se.xta·feíra, 12 de Juthe de 19.46 H. 97811

'Coalizão dos Partldos A uretensãe vermelha
0,0 ,Mediterrâneo

Declaraço-es 'a' Imprensa do Senador' "ereAu Ramos Lo.NDRES, 11 (c. P.) - Comentártos gregos asseguram que está

.

'.

n.
.

cabalmente demonstrada a pretensão da Bússía, em obter uma saída pa-
ra o Mediterrâneo, através da Alhânia.

A marcha dos entendimentos até a fase atual
Passamos a transcrever as {lecla-!rações prestadas pelo lid'er Nerêu

Ramos: "Desde muito, se vinham
acentuando, nos meios polítícos e

parlamentares, tendências e propó-
.

sitos de um entendimento das, fôr
ças democráticas da nação. o. sr:
presidente da República, como era

natural, acolhia com simpatia ês
ses propósitos e tendências. Ulti-L
mamente, o' ilustre gal. Góes Mon
teiro renovou ao presildente Dutra
os propósitos conciliadores que Ihe
testemunharam alguns parlamenta
res udenistas, e foi, então, autori
zado a conversar com o sr. Otávio

\ l\oIangabeira, que, à sua qualidade
de líder parlamentar da D. D. N.;
alia a de presidente de sua Comis
são Executiva. o. primeiro encon
tro entre esses 'dois, eminentes ho
mens puhlicos teve lugar na resi
-rlênda do deputado José Candido
Ferraz e a ela compareceu também
o senador Avelinb.

, Diante dos propósitos expressos
pelo Iíd'er udenista ao ga1., Góes,
assentou-se que sôbre 'eles; deve
riam 3e.r ouvidos os partidos que
cornpoem as forças majoritárias.
Ouvidos o líder parlamentar do P.
S. D. e seu digno presidente, de
putado Benedito Valadares, e 'ou
tros prestigí'osos elementos, quer
do P. S. D., quer do P. T. B., Iícou
estabelecido que o senador Nerêu
Ramos se encontraria com o de
putado Otávio Mangabeira, em con
ferências cónvocadas e presididas
pelo gal. Góes Monteiro. Nessas
conferências tratar-se-ia, em pri
me�ro lugar, do problema constí
tucional, que é o que mais 'interes
s:: à Nação, e, em seguJi,da, da sitn�
çao ,poli:tica do país e das eleições
para, os campos que por êsse' pro
cesso devam ser preenchidos.
,À primeira' conferência reallzou,

s�, como já foi amplamente noti
cIado,_ na residência do deputado
Jurací Magalhães, e, dela, além do
seneraí e dos lideres da DDN e do

, PSD. partidparam, com assenti
rnent<:, prévio dêstes, os deputadosJuracl e Prado Kely. Tratou-se ne
la - e, daí, a presença (Ia dep.Jrtad1o
Prado. K,el_!y, - da elaboração da
Constitmçao, no empenho de lhe
apressai- a votação, sem prejuizo -

de sl!a. estruturação, e sentido de
rn()cr�lhc:o'� Não se' visou uma
Constrtullçao apressada, mas evitaI'
o ,retardamento da decretação de

que pensam deve a matéria ser

I
veruador, a DDN entende que essa

u�lla .

carta magna à altura das eXI· _
deixada á Iegislação ordináraa, tal delioeração lião é suficiente e pug

g d como sugeriu o Superior -Trfbunal ua pela expressa Inelegíhilidadeen�as: o l!l0m�nto histórÍrCo que Eleitoral, e há, também, os que I constitucional de todos' os que con-0. �1.asl1_ esta, vivendo dentro da fclvI1JZaça'o contemporânea. pre erem fixar, desde Jogo, na sidera com possibili'd'ade de in-
F Constituição, o critéI1io da 'nomea- fluência no resultado dos futuros

.

'Oram exantinados, de prefere'n-. ção pelo Executivo. Na DDN, a pleitos, em "ista 'dos cargo& queela, os pontos em que as duas cor- pr,ef1erênoia é pela fixação, na exerceram a contar da lei COIlStir�nt�s pilrlamentares llaviam dis- Constituição, dos ól'Igãos de J·usti- tUiCÍonal n. 9, a qual permitiu ses�nbdo na comissão de Cons.titui�
çao: Entre_outros, êstes dnis pon-

ça, s·e:§llndo o critério de eleição reilliciass,em as ativi'dades políticas
t<?s. duraçao do mandato presid:en-

pelos tribnnalÍs. Foram, ao projete, da nação. No que respeita ao esta

cIa� e sua coincidência com o dos R!Preselltadas emendas que cOillcre- do de sitio e de guerra, o PSD en

legIsladores, justiça eleitoral e es-
tlZa:m soluções intermcd'ias e que tende, indisiPensável estabeleoê-los

tado de sitio e de guerra.
deverão ser estudadas. Quanto a na Constituição, nos moldes de

o.. PSD propu!!na o 'lll:all'da,to de
ineleg.ihiHdad1e, se entende o PSD emenda apres,e.ntada pelo d'eputado

� q.ue sua Idetermillação, nos t.ermos SiJ.vesfre Berides, pois não se po-seIS anos de acôrrdo com d·são tomad:a .' 'a eCI- em que pretende a UiDN, em rela- de refugi,r, á realidade. A necessi-
CI·· J. e:m �eu co,nselho na- ção aos ci!dadã!os que exerceram dade de assegurar a defesa do Es-oIla, na pnmeIra reunião d [.

.

se realizou de; o· � - qu�e,!e ermmados cargos no regime, de tado cOlltr,a a iIwesHda das orga-
2 de dezemb

ip IS dU��lÇao ele' dez de ,novembro, tem um caráter nizações anti·democráticas é ponto
pelo PeTiod� �o, e a I bate-se muito pessoal, qUílsi de cassação pacífico entre as duas eorrentes.
to á �oir]J�id � 'e. qll�tro anos. Quan- dos d'ireitos ):mJi.tkos, além de des- COil1sideroUI-se a conveniência 'de
minadas as

(,nCla, �vem se� exa- necessária, porque, os que s'eriam s,e d'eternünarem os' fatos que pode"
que d'ela co':tin;,�ndas :0 p�'oJet? <; �tingido& TIm: ela, não podem, por riam cOl1figurar a gravidade da
iUSJÚiça eleito�aflll.h' Em JpeSlaçao a força de .úclIberação p.a:r:_tidária já imin'ência de pef'turbação da or�

. , a, no D, OS tomada, dlSiJ)utar as ele1ço.es de go· (Conclue na 3a. pág.

\

ft . independência da India
LONDRES. 11 (D. P.) - Noticia-se que o relatório sôbre a indepen

dência da India será discutido 'na próxima 5a. feira. Tudo indica que
a India virá a conseguir as suas pretensões.

VOTO - DE ,CONfIANC'ft ft BIDBULT
PARiS, 11 (D. P.) - o. Ga'tbi.nete Francês, após demorada reunião,

'i resolveu dar completo apóio, externando um voto de confiança na

. ,:j açâo do seu delegado Sr. Jorge Bidault, que está discutindo com Molo
tov e 'opondo-se a qualquer proposta de um govêrno central na Alerna
nha.

embargando.Mutotov sempre
PARiS; 11 (U, P.) - Na continuação dos trabalhos dos . Quatro

Grandes, Molotov negou-se a aceitar a proposta do Ministro norte-ame

ricano, no sentido de que fôssem dados às comissões d'e controle de de
samnamento alemão poderes' também para intervir nas indústrias. A:

proposta do Sr. Byrnes era apoiada pelos ministros da França e da In

glaterra,

• •

a c'ou'sulta 'do T. R. E.
de S� Catarina

mo, 11 (A. N.) - Na reumao, hoie, do Superior. Tribunal Eleito
ral, foi julgada negativamente a consulta do Tríbunal Regional de San
ta Catarina, sôhre a gratificação ao suhstítuto de juiz eleétoral que não
tenha Idênticas funções,

Ba ci9uumento na La 6uardia viajará
zona ocupada pela Europa
Viena, II (U. P.) � em vír, Washington, 11 (U. P.)

tude dos propalados boatos de O Snr. Fiorelo La Guardia de
que seriam tomadas medidas claroú que partirá, na próxima
para grande diminuição no ra- semana, numa excursão por
cionamento da zona alemã, todos os países europeus que
ocupada pelos ínglêses, foram estão recebendo auxilio da UN
ouvidos altos funcionários bri-I RRA. - O Sr. La Guardia

t��1cos, que negapm peren- 'pre�ende _!;ermmar sua vlag�m
tóríamente que houvesse qual-j de mspeçao antes da conferen-
quer intenção neste sentido. . cia da paz. '

Isenção de Uireitos ,para
RIO, 11 (A. N.) - Uma circular do Ministro dia Fazenda chama a

atenção dos interessados para o decreto n. 9.412, .de 28 de Junho, que

prorrogou o prazo para isenção de direitos do cimento importado.

o cimento

o preço do cigarro 'Expulsões em massa
a cad Varsovia, 11 tu. P.) - Ofi-

rem r o cialmente se informa que 60(}
Rio, 11 (A. N.) - Uma cír- mil pessoas foram expulsas da.

cular do. Ministro da Fazenda Baixa Silesia e outras 200 mil
prorroga por 90 dias o prazo da area de Szezein.
para a remarcação dos preços
de dgarros, nas carteiras e

rótulos. o deputado Barreto
Pinto processa ...
Rio, 11 (A. N.) - Na sessãO'

da Câmara, de hoje, foi ,lida:
pelo Secretário a nota oficial
que declara ter o Snr. Barreto
Pinto comunicado, na sessão
secreta, especialmente convo

cada para tal fim, que está pro
cessando judicialmente os au

tores da reportagem' escanda,.
lisa a seu respeito.
A Câmara limitou-se a tomar

conhecimento do caso, fazel1ctQ
seu competente registo.

Brrgam em· Trieste
Triste, 11 (u. P.) - Hoje

pela manhã, milhares de ju
góeslavos praticaram desman,
dos e tmpelias nos mercados da
cidade. Grupos de italianos ar
maram-se para revidar os ata
ques, no que foram impedidos
pela chegada de patrulhas nor

te-americanas, as quais tiveram
sérias dificuldaêJ.es em n/anter

I a ordem, devido a estarem os
ânimos muitíssimo exaltados.
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NOVOS SELOS COMEMORA
TIVO DA VITÓRIA

Londres, (B. N. S.) - Já es

tá havendo na Grã-Bretanha
uma grande procura dos dois
belos .selos comemorativos da
vitória, emitidos á meia noite
de 10 e 11 de junho. Um fun
cionário dos Correios, comen

tando a população dos selos
declarou que a maior procura
está registando nos distritos
onde existem maior numero de
estabelecimentos á venda de
selos, acrescentando que a l10-
va emissão dará lugar a uma

grande procura por parte dos
colecionadores de todo o mun
do.
Em alguns condados, 'os

Correios viram esgotados seus
"stoes" de selos de 3 pence an
tes do meio dia do dia 11 de
junho. Na notte da emissão,
compradores fizeram fila, an-:
ciosos por adquirir os prímeíros Iselos e obter o carimbo dos

.

Correios para o aumento do'
valor.
O Diretor geral dos Correios.

Lord Listowel, descreveu numa

irradiação, o que foi a corrida
contra o tempo para a pro
dução dos dois selos da vitória,
dizendo que os dois desenhos,
um de bela. cor 'azul e o outro
cor de vileta:, foram escolhidos
e impressos em duas semanas,
a-fim-de serem emítídos em

tempo para as comemorações.
"Cada um desses selos" - dis
se Lord Listowel - "constitue
um marco especial na história
brítaníca.

SAIBA QUE:
Foi agora criada em Londres

uma organização denominada
sociedade Incorporado dos De
senhístas de Modas de Londres,
cujos membros são em numero
de dez.

ALGUEM DISSE QUE:
Há pessôas que não se des

pojam nunca o seu orgulho.
se passam em revista as pró
,ifrias culpas, passam-as em
revista a cavalo. (P. Manon).
"A vaidade é dos mesqui

nhos, o orgulho é dos grandes.
·(Byron).
A soberba é a maior expoen-

te da ígnorancía. (Mantegaz- {I

za) ..
Embria.gado de sol, na prima
vera,
Diante de uma amendoeira en

velhecida,
Abro os braços e grito: quem
me dera,

.

Meu Deus, sei como as árvores
na vídaí
Ter no esplendor da mata
que exubera,
Ninhos 'contando ao vento
que os convida.
E sentir como um bem que
se espera
A saudade na sombra como

vida ...
Inundar-me de sonho e clari
dade ...
Cantar na voz' do vento a mo

cidade

.Eterna"e em flor, o eterno des-

-

Caixa Econômica Federal
de . Santa Catarina

_ . . _

l0 racionamento do
'pão na Gr-Bretanha

Londres, (B. N. S.) - O ra

cionamento de pão na Grã
Bretanha, ontem anunciado;
constitue mais uma prova de

I empenho da Grã-Bretanha de
não poupar qualquer sacrírí-

I
cio em benefícío da coletívida
de humana. Durante toda a

guerra não se tornou necessá
ria o racionamento de pão na

Grã-Bretanha. Não poderia,

I
portanto, existir maior de
monstração de que para a

Grã-Bretanha a guerra não foi
fim á vida de restrição do que
a adoção do racionamento de
pão mais de um ano depois do
fim das hostilidade. É bem sa
bido e reconhecido que a Grã
Bretanha, pelos seus heróicos
sacrifícios na guerra,' possibi-

.

litou a vitória das nações de
mocráticas contra as fÔrças to
talitárias. Nínguem desconhe
ce o heroismo da população-de

I
Londres e das outras cidades
britânicas bombardeadas pela
aviação e pelas bombas voado
ras e "v-2" alemães. O que al-
guns, contudo, não levam na

devida consideração é o fato. de
que a guerra não significou,
para os brítânicos, o fim da
vida austera a que ímpoz
em beneficio de toda a huma
nidade.
�Muito ao contrário disso,

pode-se dizer que, de um ge
ral, a paz, trouxe aos.britâni
cos. mais pesados encargos e,
agora mesmo, isso fica confir
mado, com a adoção do racio
namento de pão. A reconstru
ção do país exíge esforços gi
gantescos, mas não é apenas
para a reconstrução e reabili
tação da Grã-Bretanha que se

sacrífíca o povo britânico. A
Campanha contra o' especto
da fome que ameaça o mundo
foi, indiscutivelmente, capita
neada pelos lideres britânicos.
O discurso pronunciado por
Herbert Morrison nos Estados
Unidos, ha tempos atrás se não
foi um toque de alerta porque
a gravidade da situação já fo
ra denunciada anteriormente
foi, pode-se dizer, um toque de
reunir para os homens de boa,
vontade. É bem certo que os

britânicos tiveram a coopera
ção abnegada e valias de cida
dãos de outros países, entre os

quais é justo que se destaque
o diretor geral da U. N. R..R. A.
Fíorelho La Guardia. E as não.
se pode negar que a Grã-Bre-

, tanha, por sentir, mais 'de per
to a ameaça de fome foi a pio
neira e a animadora- da campa
nha contra a fome que, feliz
mente, está se fazemo sentir
cada vez com maior vigor. O
reacionamento de pão na Grã
Bretanha deve, assim ser con

siderado como uma nova etapa
.

na portentosa luta pelo au

mento do nível de vida das po
pulações de todo mundo. E
não deixa de ser sígnífícatívo,
que, para alcançar êsse objeti
vo, o povo britânico não hesite
em baixar, temporariamente,
seu próprio nível de vida.

Diário Matutino
Redação e O ficinas á rua ]oão

Pinto n, 5
,

DIRETOR DE REDAÇÁO: .

A. Damasceno da Silva

ASSINATURAS
Na' Capital

Ano Cr$
i Semestre Cr$
Trimestre Cr$'
Mês.......... Cr$
Número avulso Cr$
Número avuvso
domingo ... Cr$ O,SO

No interior
Ano ,.. Cr$ 90',11"
Semestre Cr$ 51),0.
Trimestre Cr$ 30,0&
Número awulso Cr$ O.SI'

Anú�cios mediante contrat-I'Os originais, mesmo nh;
publicados, não serão .

devolvidos.
A direção não se respOD·

.

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

(

80,00
4S,0"
25,00
9,00.
o;4U

VENDI DE ESTAMPILHAS FEDERAIS
. - .

Nos «guichet8» da Secção de Depôs>
tos

. da Caixá Econômica Federal de
Santa Catarina, vendem-se estcmpilhos
federais.

HORARIO: Das 10.00 ás 12,30 horus,
ininterruptamente.

LOCAL: Rua Felipe Schmidt, 17.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

o TOSSE o BRONQUiTE

Dr. H. 8, S.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Te.ouro
do E.todo

Florianópolis
Medina Fum. Barbai Alua de SODza
Farm. L•.da Costa' Avlla

Exame de sangue. Exame para verHicação
de cancero Exame de urina. Exame parg

verificação da grovidez, Exolf\e
-

<le escarro.

Exame pora verificação de doencas do

�ele. boca 8 cabelos, Exa:ne de fézes,
Exame de ilecreçoes.

Ilutovaccinas e transfusão de sangues,
Bxame qu�mico de farinhas, bebida.

café. água_, etc.

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS 'FILHO

Notas Políticas

Notas Locai s
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCi!TI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatistica
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de .;Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos ..Municipios
Assuntos Intcrnaéionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F, AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

.'
�

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que nec••8itar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PABCELADA.IIB.TZ, '

com •• VANTAGElIS da compra à, 'ri..,
servindo-se do

/ ,

SISTE'MA CRED/IA�I. KNOT ,"-

Roupas
Calpdos�

Móveis
IUcIlos
Geladeiras
alcloleta.
Jóias

Lhl'os ,.

Chapéu.
Inltala� e.itrleu e ............
Artlles para pr..entes
Pele.
Casacol
Qualsquor artll"

FARMÁCIAS DE P·LANTÃOJ
RANTE o MES DE JULHO

.J
6 (sábado à tarde) - Farmácia.'

Modema - Praça 15 de Novemliro•.

7 Domingo - Farmácia Moder
na - Praça 15 de Novembro.
13 (sábado à tarde) .:.... Farmácíá

Sto. Anrtônio - Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia Stoe

A1ntô:nio - Rua João Pínto.
20 (sábado à tarde) - Farmácia,'

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Ca,tari

nens'e - Rua Traj-ano.
27 (sábado à tarde) - Fal'má,..

da Rauliveira � Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Raulí-

veira - Rua Traiano.
-

O serviço noturno será efetuado'
pela Fa-r,mácia Santo Antôllllto sirf,�
à rua João Pinto.

x

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros : ,.. 1313

. Polícia ,
"........... 103?

Delegacia 0, P. Social ..........•• 157:Maternidade ., .... , .. ,........... l1S
Hospital Nerêu Ramos .... ,..... 831
Santa Casa ,.............. 1036-

o

Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• t 1:53-
Assistência Municipal .........••• 16�"
Hospital Militar ,...... • • • 1b1
140 B. C. 1-5�:Base Aérea ....................•

. 7
7" B. 1. A. C. ., .. , ...•..••• ,... 159ã'

Capitania dos Portos ,... . . . . . . . . . . • 1386-
16" C. R. ....................•. 160&
Fôrça Policial ,.,'......

120S
Penitenciária ......•••.....•..•.. IS1&:
"O Estado" 102i·
"A G"\zeta" ."." _ , . . . . . • . . . . .•• !b56
"Diário da Tarde" .,............ 1579"

L. 'B. A. . .... ,....... . . . . • . . . . 1M$'

Emp. Funeráeia Ortiga .• ,....... 10"1'

INDOSTRlA, COM�RCIO E SEGUROS KNOT S. A.

b........ , D••• I. l' ... 14 II 17 ...
----

O. K. l'nIMD

Beber do luar no côncavo da
f'ronde
O beijo muito branco e mui-
to frio. . .

.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa.GerêD
cia e preencha a nossa "ficha ds

informações úteis", dando Uid..
as indicações possíveis, que .ter...

mos prazer em recomen��-l.? (a)
aos interessados na aqulslçaO clll'
l)olUl funcionários (as).

vario ...
E na calma da noite que me

esconde,
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r, CONTA CORRENTE; POPU:L...AR
Juros 5'/2 a, 9. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Feder'al S. A.'I

I

I Catolicismo
CAPTTAL: ('R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Au'a, Tra.Jano, 23 • Flori&nÕpoUs
DIAo SANTO DC

12 DE JULHO
S. João Gualberto, Abade
Descendente duma família

de antiga nobreza, nasceu João
em Florença no ano ,995.
Tendo uns vinte anos de

Esposo, filhos e genro, -de pranteada IRACEMA idade foi ele encarregado de
uAGLIARI FRAINER, convidam a. penoas de Buas . , .

d
relaçõos de amizade' para a missa do 70 dia, que Vl:l?-gar O assasslnIo'

'

e um pa-
será rezada segunda-feitio -- dia 15 -- às 7,30 he- rente. Numa Sexta-Feira San
ras, na Capela do Menino, Deus, do Hospital de ta, encontrou o assassíno que,

Caridade.. Agradecem. penhorados; a quantos comparecerem a êste, sem armas, se achava' nwn
ato 'de piedade cristã. "lugar, de onde não havia pos-

• síbiltdade de escapar. Vendo-

Cbocadeir,,:s, criadeiras, ração balanceada,

I
APENAS Cr� 3,00 se este á m:l'c� de João, in�o-

inicial crescimento e postura, ovos, pintos e Com ssa l'nfim ti V • cou a clemência dele referín-
reprodutores de qualquer raça. Material de e a quan a

,
oe ,

avicultura, apicultura, Utensílios veterinários. está .auxiliando O seu próxÍmo,

II
do-se ao' 'exemplo do Salvador

REPRESENTANTE: A, POVOAS Contribua para a Caixa de ESmo!'•• moribundo. João ficou de tal
Rua Ten, SilVeira, 84 - Fl'elis, ..08 lndi2ente8 4. Florla.ó.ou.. modo impressionado que pel'-

.

clOOU e, de caminho para casa,

I�---------------------
I entrou na igreja dos Benedi-'

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEIANCIA ? tinos, ajoelhando-se diante de

PROCURE A um crucifixo. O que se passou
aí entre o Redentor e João, mo-

alfaiataria Pereira & Mello veu a este a fazer-se Benedití-.

Ruo Foli?p. Sehmidt 22 - 50b,o<lo

.

'I ;�::1�1�1�;���t�;
Carnáldoli. Num vale ao exis
tente e que mais tarde recebeu

o:------�------------------,--_ 'o nome de Valumbrosa, dedí-

I
cou-se á vida eremítíca. Quan-
do, ao 'cabo de alguns anos',
uns jovens a ele se uniram.

,
fundou' uma ordem religiosa,
a dos Valumorosanos. Cada"
manje tinha uma pequena ca-

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmid t 52 _ S(l1a 5 'l.sa
e guardava silêncio

perPé-,; I tua. A Superíora de, um con-
Edifício Cruzeiro - Floriõ'IÍópolis. vento da vinzinhanca fornecia

�--....._------__.... .....,______ 'os meios de 'vida. O
�

imperador
Conrado II contrtbuíu para a '

construção da primeira igreja.

I Segundo
a Regra dos Valum

brosanos os relígíosos não de

li viriam nunca sair do conyento,
nem ocupar-se com quaisquer

/1 negócios, Esta circunstância
levou o santo a admitir na sua
ordem irmãos leigos que ti
nham que administrar os bena
da ordem e tratar dos negécíos;

I
João foi distinguido com O:

dom dos milagres e morreu no
I
dia 12 de Julho de 1073.

o QUE SE PENSA DA MULHER AS MÃES DEVEM SABER QUE:
Si uma mulher formosa vier pe- É prejudjcial o hábito de inti_-

dir-te justiça, afasta' os olhos das dar as crianças para conseguir que
suas lágrimas e 'Os ouvidos dos seus se alimentem, adormeçam ou dei
Iamentos e considera com pausa a xen» 'de fazer alguma

.

traquinada.
,justiça do que pede, si não queres Gerahnenee, essas pessoas obtêm o

que se tranvie a tua razão no seu desejado, assim satisfazendo seu

pranto e a tua bondade nos seus egoísmo e comodidade, mas a

suspiros. criança, por sua vez, torna-se ex-

citada e tornada de mêdo, Tal uso
,é. ainda, a causa de várias doenças
mentais que se traduzem pelo pa
vor de fazer alguma coisa,

MISSj DIADE

CONSELHOS DE BELEZA
VESTlDOS ROMÂNTICOS

'(Por Annette Delmont - Copyright
do Serviço Francês de Informação)
Todos sabemos que os grandes A mais perigosa das afecções dos

costureíros de Paris apresentaram, rí'entes é a que se localiza no ápice
em suas coleções, belos e amplos da raiz. Os germes causadores des

vestidos para a noite. São trajes de sas afecçôes produzem, pús, dando

fada que qualquer mulher sonha 0rj)gem ao abcesso. Em certos ca

teI' e gostada de vestir pelo menos' sos, pódem passar a outros pontos
uma vez nesta temporada. Mas as do organismo, originando' lesões e

grandes "soirées" são infelizmente compllcações, algumas Bem gra
raros em Paris e as mulheres só ves,

têm para seu consôlo o que, n-este
ano de graça de 19tW, se resolveu Os dentes estragados ou cariados

chamar- ceias intimas. são devidos,' principalmente, a de-
A expressão justifica-se pela fru- feitos da /aliauentação. O regime

galidade da refeição servida aos alimentar tê, pois, uma das condi

convidados. As donas de casa estor- .ções essenciais à conservação dos

çam-se, porém, por fazer COIl11 que bons dentes.
seus hóspedes esqueçam que vive- -------------'

mos num período de ,jejUm. Põem,
, portanto, as mais lindas toalhas na

mesa+e o aparelho dos grandes
días: os cristais brilham com mil
,refílexos ... , e, felizmente, nUIllCa

faltaram flores em ParIS.
A dona de casa recebe com um

lindo vestido de interior adornado
de peles ou, melhor 'mnda, veste
um rodado e soberbo vestido de
noite, pondo, displicentemente, sô
hre os ombros, uma capinha de'
peles, O dono da casa ostenta a

gravata mais bonita que possui;
ambos realizam prodtgios para
aquecer a ,rosa... e ficam esperan
co os .convídados,

As' senhoras levam, por baixo
COS casacos, vestidos curtos, pois
é difícil caminhar pelos corredores
do "metro" com vestidos de

cau-Ida; mas êsse detalhe pouco impor
ta: apresentam-se quase tão ele
gantes quanto aquela que as recebe.

-

Os costureiros criararn, para os

serões íntimos, vestidos curtos
concebidos, com tanta beleza e gra
ça, como os mais belos trajes cOI�

prídos,
O que apresentamos aquí é de

Jean Desses, jovem costureiro pa-
'

rtsiense, amante da feminilidairle. O
modelo, embora fádl de dissimiiar
,debaixo ,de um casaco, lembra, pe
lo grande ·decote, as belas mangaIS
e a cintura fina e trabalhada, 'Os Tomevestidos que ,usavam aIS formosas
heroínas de Balzac.

I

II
I'1/
I

l_)(_)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J, DE SOUSA CABRAL

graças ao saboroso e PÓ Di�estívo
DeWitt» que, desde a primeira dô
se dá alivio ás dôres agudas da
rnâ digestão e faz desaparecer o'

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido' no estomago.
O' PÓ Digestivo DeWitt > corrige o

mal no seu início; estimulando a di
gestãó, protcgenuo as mucosas gas
M'O intestinais c neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o
c PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pratos,
da aete culinaria Brasileira.'

COIUEtUJIAL. .ESCRITÓRIO JURÍDICO
As",unto.: Jueídíeos v- Comerciais-- Rurais e ,Informativos

Bndereço Tel, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

�Conllulte ,rt,�9a, Qrganiz<lçéio antes de _e deddir pela com

�rQ ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
,

empresa ne.te estado ,

Diretor: .- DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO
ADVOGADO

R_ua Fr�1 Rogér-io. 54 - Caixa Postal 54 - F'rIle 54

10\

Peça na farmácia o

ESPERANÇAFARMACIA
\

!to " ..rm,.�..tleo NILO LA1J8
...,. • iU!lUl.1I.llJi _ii ....�

_ ..._ • �.II'U -,liI-Pa"'" - ,,__

ArtIaoe .a. boRallllla.

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

Camisa:., Gravatas Pijame••,

Meias daa melhor'es, p.elo,s me

nores preços .6 Da. CASA MIS
CELANEA - RÚàC'. Mafr9� 6,

M*? '�t: _

KNOT
•

,. ,

ODIN

�
lHE QECOVEttOa �,.,

ESCRITóRIO JURtDI�O CO:HE�CIA.L·
(Com uni Departamento lmobilíárlo)

vendas de pinhais, fazend� e "emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Braneo

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 5( - Fone 54 - Caixa Pestal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Laies - St. Catarina

MOVOS
e

USA,DOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu.
�ê... ea-'
ponhol.
irancê••
inçrlês.
.to.

Romance, Poesia, Religião, A
-viação., Ma'temútic'a. Física."
Química, Geologia. Minera·
logia, Engenharia civit, mili
tar e naval, Carpintaria, De
senho. Saneamento, Metalur·
gia; Eletricidade, Rádio, Má,
quinas Motore.. Hidráulica,
Alvenaria, 'Agricultura. Vete-

dnária. Contabilidade
Oicionários. etc. e

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
DÔRfS ••CASfÇA

.. :��::�:���Ai
SÓSEUSA

--

SILVEIRAA.
Comissários de Madeiras

Presta 80S seus r�pr,esentados in(ormações criteriosas sôbr�
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - R/ua Guaperé. 144 - Fone 4·5866.

Caixa Postal 5.7Qi. - Telegráfico Abesil.

IFilia!: - SantÇls - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.
"Caixa Postal' 749. - Telegráfico: 'Abesil.

------

COnTRA F€RIDA�" R€CÉm€S OV.AnTIGAS
'::&D'

� .

Sedas"

SA
Casimiras e

�c/"A"'$1,' I

..
\. ' \. .

SOA K·PliJLL]'
,

lojô ,e §obreloja - T..elefone 15,14 (rede interna)
End. Teieg,: «Scarpelli» 0_- Florianópolis

-ORI�Á�\-NDO
Rua Conselheiro Mafra� 36

.

Cail'Ca Postal 51 ... _-

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iheiro da i1ustraçi!.O a.-oima. ofllorecer.
lhe. em o.má""I gesto. 11m câJ:iee do
"xcelente aperitivo KNOT. lembr&
ee v. SiR. de acrescentarç ao agru.d...
o..... gentileza:ESTEE 7/111-
BEi'1 o I1EU APEí'llTIVO

PREDILETO!
�!SM! Fretes, mudanças carretos,

em geral?
,

I T U
(I/'f oaoooro DA KI10rSA./fllJ..c(J/'f. é UiWROS
_____�Tl.dAI ...

'LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

(HORARIO COMEr�CIAL)
Fone 1634 - Mercado 37

SAlDA DE FLORIANÓPOUS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAlDA DE JOtHVILE:
CHEGADA A FlORIAIfÓPOLlS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
lO da manhã.
S da tarde.

Notas cie-ntíficas

Informacões:
....

Em Fpolis. - na Redàção do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

1lWd!

o "ELMOS VERMiFUGO
Df fF�TO·St6"QO
f I"O�E'NSIVO AS

CIIUUIÇAS li

PRECISA-SE
de urna empregada. Pago-se
bem. Tratar à rua Esteves·

Junior, 39.

! EMPREGAQA
• PRESIC" A·-SE
I 'I'r s tar n e Pr"Ça da Bdndei·

I ra, n", 19. Paga-se bem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� I

I,
I

'I

II'

i ii, 'I

li, I
I, '

, II,
Ii11

I
I,

6 o f!5TADO- Sexta-feira. 12 de Julho de 1946

RÁDIO GUARUJÁ
No sentido de oferecer aos

seus milhares de ouvintes ca

tarinenses, programas do estu

dia, caprichósamente organí
sados, a direção geral da Ra-

-=======�===============�======�D";,;ir;,,;,e,;,çã,;,;:o=d;;,,e�PE;;;D;;;R;;,;O�P";A�U;;;L;;;O�M;,A;;;C;;HAD;;;;,;;;;;",;;O=".",,, dia Guarujá vêm trabalhando
- assiduamente, mantendo en-"

principio de que é "indispensável "catch", em homenagem aos fendimentos com artistas da-

Feder,,!lça-o lltlét.·"a Catar.·uen,se a exiblição da bandeira branca de srs. dr. Udo Decke, e Pedro Lo- quí e de outros estados, arim
U ti protesto, no caso de infração oh-

Regulamento do Torneio Aberto de Basket-Ball e Volley-Ball servada durante a regata, como pes Vieira, dígníssímos Inter- de formar o maior "cast" do

1° - O torneio aberto de basket-ball e vol'ley hall, promovido pela condição para que o protesto sê'ja ventor Federal e Prefeito da rádio sul-brasileiro,

FAC, destina-se ao fomento do mais intenso Intercâmbio entre os clu- aceito e ainda que é motivo de Capital, respectivamente. .Entre outros, podemos des-
desclassificação a não assinatura O I I d I t f' tac d Milt M

bes da caoítal do Estado de Santa 'C3Itari;na. oca as u as 01 peque- ar os nomes e 1 on 0-
..,... pelos concorrentes da súmula em

2° - O certame constará de uma série de jogos de basket-ball e ou- que conste a declaração de terem no demais para comportar a reira, Pery Borges e Estelíta

tra de volley ball, cumprido as regras. enorme assistência que ali Bell, consagrados artistas na-

30' _ O :torneio secá iniciado a 7 dCj jultho e realizado com partidas
.. afluiu, obrígando as bilheterias cionais, que já se apresentaram

a serem disputadas aos sábados, com início às 15 horas e aos domingos SERÁ SUSPENSO O CERTAME a suspender a venda dos in- ao microfone da "Mais Popu-
às 9,30 horas, nas quadras do Lira Ténis Clube Florianópolis e da Base S P ul lPlAU(VL�STAA; ) E gressos, visto já estarem 0CU- lar".

'

• aJ o, la erea - n-
d

'

Aérea .de Florianópolis. tre os fins de setembro e príncí-] pa os todos os lugares. A Farmácia Nelson, patroci-
40 _ Precederá ii. abertura do certame um. desfile, obrígatórío para Pios de outubro, será suspensa a As lutas, mormente a de na, hoje, as 21 horas, mais uma

todos os clubes 'e aüetas inscritos, disputa do campeonato paulista de "catch" agradaram, a quantos audição do Programa' "PAGI-
50 A'

.,

'f
' , " ,futebol, para dar lugar ao preparo' NAS MUSLC' "IS"

'

- pos as cernnoruas regulamentares e etivar-se-á um torrieao do selecionado handeirant
'

q
a

presencIaram.)
'.n..

ínitlum" entre tôdas as equipes de basket-balI, com a duração de 10
I intervirá

no certame máxi�o. ue
Inaugurando a noitada foi Ivo e Ney Serrão Vieira' -

minutos cada 1IDla, em dois tempos de 5 minutos, senda. a partida final • efetuada a "Batalha America I criaram um novo programa na

em dois tempos de 15 minutos cada um.

I
JORECA SERÁ O PREPARAPOR na" em 3 " rounds", com os I Rádio Guarujá, que será a ire-

DA ORGANIZAÇAO DO TORNEIO DA SELEÇÁ� \AUUSTA. [olhos vendados, disputada por! sentado todos os sabados e,

60 _ O torneio terá a talbela organizada tendo-se em vista o sistema 1 daS'es�aau:�nl1al (VIa AerHe�). - Apm- 4 jovens pugilistas. Essa ! nta que relaciona ás coisas de Cí-
(

,
""V na, o sr. Igrno e-

f'
.

t tisside eliminatórias, sendo consideradas desclassificadas do torneio as legríní, presidente da FPF convi- 01 ln eressan IssIma, conse- nema.

eqnipes vencidas duas vezes, havendo os respectivos sorteios depois de dará Joreca, técnico do S. Paulo guindo arrancar dos especta- Resenha das Programações
cada série de jogos. A primeira partida efetiva do torneio será realiza- F. C,� para or-ganizar e treinar .� dores gostosas gargalhadas. para o Dia 12 de Julho de 1946.

da no dia 7 de julho logo após as oerirnonias de abertur-as e antes do aS,eolepçaroo'XIPlTIa'Ouh.scta, qJue
t cObnco:lr��a O segundo combate foi tra- 9,00 - Bom dia para você.

, ...

/ ampeona o rasi euo
d t T t N 930 t'

., .

G
.,

torneio ínítíum de basket-ball, de futebol. va O en re an era egra e ,
- No ICrarIO uaruja.

70 _ A sequências dos jogos obedecerá ao critério da realização '" Rubro, que foi vencida por êste 10,00 - Valsas Argentinas.
obrigatór-ia de uma partida de baskct-hall em cada rodada, devendo, a ALCANÇOU O MAIOR BRI- ultimo, por nocante no 2° 10,15 - Wil Glahe.

mesma ser acompanhada de LUTIa partida de voUey ball a ser disputada LHANTISMO A NOITADA I round". 10,30 - Orquestra sinfonica.

corno preliminar. PUGILISTICA I Após degladiaram-se Paulís- 11,00 Bazar de musicas.

80 _ Os atletas concorrentes deverão, quanto á uniforrnizaçâo, oh- Como fora amplamente no- I ta e Izquierdo, nunca luta de 12,00 - Oferecimentos musí

serva r o que prescrevem as regras oficiais das modalidades desporti- ticiado, realizou-se, ante-on-IS rounds". O primeiro "round" cais.

vas em que tomarem parte. tem, á noite, no pavilhão do terminou empatado. No segun- 14,00 - INTERVALO.

9° - Os juizes para os diversos jogos serão indicados pelo conse- Circo Teatro Olímpico, o gran- do "round", Paulista atacou lS,OO - Abertura - progra-
lho técnico da F. A. C. dioso espetáculo de box e com mais segurança, conse- ma do pensamento social cató-

DAS INSCRIÇõES IRREGULARES I guindo levar seu adversário va- lico.
10 - A inscrição de qualquer atleta por mais de 1U11 clubes im[lor-' rias vezes ás cordas e ao tabla- 18,15 _,_ Alma portenha.

tará-çno cancelamento imediato, e: sumár-io, do seu direito de competir do. No 3° "round" Izquierde lS,30 - Programa com Frran-
na prova em que se inscreveu irregulnrrnente. 'I' deu mostras de cansaço o que cisco Alves.

DA DISCIPLINA aproveitou Paulista para des- 18,45 - Momento esportivo.
11 - Cada clube deverá credencíar um representante junto à FAC, ferir uma série de murros que 19,00 - Ritmos de Tio Sam.

-o qual f'ícará responsável, perante a mesma Entidade, por qualquer fal- O pôs a nocaute. 19,30 - Dep. Nacional de In-
t::l OCOITida ou provocada por elementos de seu representado, durante a RITZ - Hoje ás 7,30 horas Encerrando o espetáculo rea- formações.
Tealização do torneio. Mickey Raoney, Juày 0[,1'- lízou-se o combate de "Catch" 20,00 - Programa com Heri-

12 - Será observada rigorosa pontualidade, quanto ao inicio das land e Tommy Dorsey e sua entre PelIer e Espingarda, que Berto Murara.

provas importando o não comparecimento á hora estabelecída, na per- .orquestra. transcorreu movimentadíssimo 20,15 - Luiz Bonfá em solo

da de pontos para o clube OUI clubes responsáveis pelas partidas' �n_- LOUCO POR SAIAS até o 4° round .No quinto e ul- de violão.
-cíadas para o mesmo dia, além das sanções previstas pelo Coo. de Pe- Preços: 3,60 - 2,40, timo "round" Peller conseguiu 20,30 - Musicas variadas em.

nalídades. . . .. .... .... .... pôr Espingarda a Nocaute, ati- gravações.
13 - Os oficiais designados para as partidas deveeão comparecer ROXY - Hoje ás 7,30 horas rando-o para fora do ríng. 21,00 - Paginas musicais.

.ao local com a antecipação rnímima de lO minutos. BUd .&bbot e Lou C.ostelo Esta luta foi acompanhada 21,15 - Pancho e s/orq; Ti-
DISPOSIÇõES GERAIS CAVALHEffiOS DA GALHOFA com grande interêsse, dada a pica CUbana.

14 - Se, !por moÍiovo di) força maior, for adiada uma rodadla, os jo- - Continuação do seriadc: tgualdade dos dois combaten- 21,30 - fitimas melodias.

_gos da mesma pássarão a ocupar ,a rodada segrlinte. A FLEXA NEGRA teso 22,00 - Programa para ama-

15 - Os casos 'Omissos serão resolvidos á Vista do Código de Pena- Censura: Até 14 anos. Seguindo apuramos, Munick n_h.ã - boa noite.

lidades da FAC. Preço:' 2,40. de Sousa (Paulista), pretende ENCERRAMENTO.

Florianópolis, 1° de Julho de 1946. • .....•••.....

:: ,' organizar novo espetáculo de
'Leoberto Leal - Presidell1lte. RITZ - amanha as 5 e 7,30jbox e catch" no próximo mês Daladie'r' vl-tor.·,080

,

� � �, horas o sensacional do- ,de agostO.
,OS JOGOS PROGRAMADOS PARA Basquete - Academia de Co- cumentário: 1------------- Paris, 11 (U::--P.) - O Comi-

SÁBADO E DOMINGO mérda x BandeirantJe. HITLER VIVE? p' t t d eh-' té I;.&gislativo da ,Assembleia.

Após três ,domingos em branco, Domdngo: Voleibol - Atlético x
. . 'ro es O O he Constituinte reJ"eitou'a 'exigen-

m-"'l'vatdo pelas fort,es chuv,as, se� Grêmio CuIt'UlI'al. No programa: - MULHER "

U'l SATÂNICA
•

t
..

I I t cia do Partido Comunista, de

�!O s:�\�fe�s�n���f�'O�� próximo, ����\e = ����:��jL�ve�liétk� Maria Montez John Hall Sabú )OB O a no a erra invalidação da eleição do sr.

V,era Cruz x Olimpico - Cam- Cruzeiro x Ubiratan. "Santiago, 11, (U. P.) - O Eduardo Daladier. Da mesma"

peQq.ato da Segunda Divisão - às Os jogos de sábado terão Ílúcio governo chileno protestou em forma como no caso do sr. Paul

9,30 horas. as 15 horas e os de ,domingo ás Lo d t tT
-

Reynaud, OS comunistas foram'
Figueirense x Bocaiuva _ Cam- 9 h'Oras da manhã.

n res con ra a u 1 Izaçao

peon3lto de Aspirantes _ ÁS 15,30 x
de selos postais nas ilhas Mal- mal suceddos, uma vez que os,

horas. . CATARINENSES x PARANAE'NSES vinas; nas quais é ignorada a seus' al'igumeutos não foram

Fi;gueimnse x Bocaiuva - Cam- A noticia de que a "Rádio Goa- area cheleha no território do levados em consideração. Ale,-

peonato da PrÍjmoeira Divisão - rujoá" esrtá 'envroando esfôrços pa- Antartico. A Chancelaria en- gavam eles que as eleições ti-
ÁS 15,30 horas. ,ra transmitir diretamente de Guri- jODEON - ÁS 7,30 horas

t
. -

nh 'd t
Am3Jnhã serão r,ealizados as se- tiba, em outubro, o segundo I jogo O PRLSIONEliR'O DE ZENDA regou uma comulllcaçao, .

am SI o ,corre as, mas, Da-

guintes partidas: 1\ entre Catar,inenses e Paran'atinses, Com: :ijjfnald CQlman, Dou-
anunciando que o gov�rno'lladier e Reynaud perten�eram·

Paula Ramos' x Avai _. Cam- em disputa do Certame nacional de glas Faintánks Jr., David NI'- apresentou. o seu J(rotesto.Jun- a gove�nos duran.te a g.uer,ra..
peonato de Aspirantes - Á& 13,30 futebol do corrente ano, é digna t F Off d d A mo ao t f
horas. d'Os mais calorosos aplausos. ,pois ven, Madeleine Carrol, Ray-.

o . ao orel:gn IC� a OI�,. e ç comums::t OI reJel-

.Avai x Pa'l1l'a Ramos - Campeo- dará ensejo a que o público espor- mond Massey' e' Cir Cedrick Julho co�rente, P?r mt�rmeQlo tada por 21 contra 11 votos.

nato da Primeira Divisão - ÁS tivo barriga-verde acompanhe o Hardwicke. do embruxador Blanchl. Acres-
15,30 horas. d'esenrol�r do "m,oo�em todos, os P C $ 4 O 3 O

centou que o protesto se fun-
x SetUlS aSipootos. reços: .r, ,O, , O'e 2,00. d t" r t

,-

BAGÉ x ESPERANÇA Parabens à "Mais Popular" por Censura: Imp. 14 anos.
dame� ad, na �cen e emlssao

Em disputa 'de dois artísticos mais esta notável iniciativa.
- e se os o correIO para uso nas

troféluts, estão marcados para a tar- X ,. Íl"1PERiAi;� As' 7,SÓ
.

ilO���' I
Ilhas Malvinas, em c�j o d��e-

de de d'omingo, no gramado do Co- O PROTESTO DO VELEIROS DA _ última Extbição _ n?o aparece como motl�o pun-
légJo Catarinlense, dois cotejos. en- ILHA UMA AZA E UMA PRECE Clpal, O ma.pa da

_ re�Fao d.o
tre as equipes efeUvaSl e slCcundá· Em stia última reunião, Q CODSIC- I I I

- -

rias do Esperan,ça e do Bwge. lho Supr,em.o da 'Confederaçiio Bra- Com: Don Ameche, Dana po o su , no 9U� nao sao �onSI-
x

sileira de Vela e Motor entre ou- Andrews, William Eythe e
derados os dll:eltos ?O ChIle so-

TORNEIO ABERTO DE BASQUE-
tras importantes resoluções toma- Charles Bickford. �re, a Antartwa. chIlena, cujos

TEBOL E VOLEIBOL
das j,ulgOlUl o recurso da Federação Preço: Cr$ 3,00 (U'nI·co-). llm,Ites fo.ram fIxados pelo go-
de Vela le Motor de Sa,nta Catarina - h I 1940

Prosseguind'O o Tomoeio Aberto 1 t' ".. t d V I'
'

"Imp 14 anos" verno c 1 ena em .

de Basquetebol e Voleibol, a Foede-
re a IVO a 1Ull pr",oes o o Co mros ..

ração Atlética. Caotarinense fará
da Ilha e outros' fatos ocorridos .... .... .... .... .. '.. . ...

h
por ocasdão da disputa do Cam�eo-, Doming'o: Odeon - Imperialre'lllizar, aman ã e domingo, os se- nat� de VIda Estadual, respectIvo,,·

,

guintes jogos:' realizado em Janeiro último n'O Bmg Crosby e Sonny Tufts -

Amanhã! Voleibol - Caravana c1ual o Iate Clube c]assifi�ou-se
I
Betty Hutton (em d,uplicata).

do Ar x Ubiratan. vcnced'or, tendo ficado firrnado o A TENTAÇÃO DA SEREIA

-

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. '1

"

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

ao�o Batista
Bonnassis I

IADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3. Telef, 16-31
34.

tEl1\M A REVISTA
O .vALE no ITAI".'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO
7\

Sexta-feira, 12 de Julho de '946

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE fessor Auxiliar, referência II, correndo a

Desiçner : despesa por conta ela dotação }·034 do orça-

Waldir Fausto Gil, Chefe de Secção do De- mente vigente (Escola mista de Linha Pacbe

partamento Estadual de Geografia e Geologia, co, distrito e município de Urussanga).

para responder pelo expediente do referido .Benta Nunes, na função de Professor Au

Departamento, enquanto durar o impedimento xifiar, referêncià II, correndo a despesa

do respectivo diretor. por conta da dotação 1-034 do orçamento vi-

Decreto de 8 de julho de 1946 gente (Escola mista de Anita Garibaldi, rnu-

O INTERVEN'l'OR FEDERAL RESOLVE nicipio de Tubarão),
Conceder exoneração : Erotilde Júlia Pais. na função de professor

De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea a, do Auxiliar, referência II, correndo a o e spesa

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de por conta ela dotação 1-034 do orçamento vi-

1941: gente (Escola mista de Congonhas, distrito e

A 'I'úlia Matos do cargo da classe H da município de Tubarão)"
car-reira de Oficial Administrativo, do Qlta- Retificar:
dro único do Estado.

"

I A portaria 1). 3_193, 'de 13 ele junho de

Derretas de 9 de julho dé 19-#6 1946. que designou a aluna do segundo ano

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE I do Curso Normal de Instituto de Educação

Conceder cXO'1wração:

I
Dínó' 'I'ernes, para substituir, por trinta dias,

De acôrdo com o art. 91, § 10, alínea a, do no Grupo Escolar "Paulo Zimmer-rnann ", do

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de Ri� do S�l,. a professora Zoê Amaral, com?
1941: salano diário de Cr$ 16,00 (dezesseis cruzei

A Luiza Beirão Nunes Pires, do cargo da ros), quando devia ser C,-$ 17,00 (dezessete
cruzeiros) .

Desunutr :
classe F da carreira de Professor Normafis

ta, do Quadro único do Estado (Grupo Esco

lar «Getúlio Vargas", do Saco' dos Limões,
cidade de Florianópolis).

Remouer:

Helena Rubi Pereira, que exerce a {unção
de Professor Complementarista, referência IV,
da Escola mista de Volta Grande, para a

,

mista de Bom Jesus, distrito de Carú, no mu

nicipio- de J...ajes.
Portarias de 1 de julho de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESm,vE

Com a gratificação mensal de Cr$ 15·0,00
(cento e cinqüenta cruzeiros), cerrendo
a despesa por conta da dotação 1-028 do

orçamento vigente:
O professor Júlio Cantisano para, no Cur-

so Complementar anexo ao Grupo Esco-lar
"Prafessor José Braailicio ", de Biguaçu,
substituir, a contar de 20 de maio de ]946,
a professora N ila Sardá, que requereu licença.

Com a gratificação mensal de Cr$ 50,00
(cinqüenta cruzeiros), correndo a despe
sa por conta da dotação 1-035 do orça

mento vigente:
A professora RodoIfina Hostins, para subs

tituir, por sessenta dias, a auxiliar de inspe
ção, licenciada, íris Fade}, no municipio de

Gaspar, a contar de 12 de julho de 1946.

Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00
(�!'ezt�ntos cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1-'035 do orçamento

Conceder licença:
'De acôrdo cora o art. 159, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

A Vitorino Manoel dos Santos, Motorista,
extranumerário-mensalista, lotado na Direto

:ria de Estradas de, Rodagem, com sede em La
jes, de noventa dias, com vencimento integral,
tendo em vi-sta. o laudo de inspeção médica a

que foi submetido e a contar de 13 de junho
de 1946.

•

De acôrdo com o ar-t. 156, alínea (J,r do de- vigente:
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de A professora Luiza dos Reis Prazeres para,

1941: no Grupo Escolar "Professor José Brasilicio",
A Emília Lucinda da Silva, que exerce a de Biguacu, substituir. a contar de 20 de

Junção de Professor Auxiliar, referência II maio de 1946, a professora Nila Sardá, que

(Escola mista desdobrada de Santiago, distri- requereu trinta dias de licença.
to de Pescaria Brava, no município de Lagu- A professora Praxedes Pellizzaro para, na

na), de quarenta e" cinco (45) dias, com o Escola mista de Piratuba, distrito do mesmo

.

vencimento integral, Ia contar de 1 Q de maio nome, no município de Campos Novos, substi-

de 1946. tuir, por 30 dias, a professora Maria Konder

Licenciar, cr;e:r-offici-o>': da Silva, que requereu licença, a contar de

,De acôrdo com a art. 156, alínea a, do de- 10 de julho ele 1946.
.

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: I A pl'Of�ssora Rodolfina Hostins para, subs
. íris Fadcl, ocupante do- cargo da classe H t.ituit-, por sessenta dias, a diretora, licencia

da carreira de Professor Normalista, do Qua� da, íris Fadel, no Grupo Escolar "Professor

("1\'0 único do Estado (Grupo Escolar "Pro- Iionório Miranda", de Gaspar.
fessor Honório Miranda", de Gaspar), por Com a gratificação mensal de Cr$ 350,00
sessenta (60) dias, com O vencimento-Integral, (trezentos e cinqüenta cruzeiros), corren-

\ Licc1l.ciar�'·ex-officio"; etn I)ro·rroga,iío: do a despesa por conta da dotação 1-035

De acôrdo com o art. 156, alínea b, do de- do orçamento vigente:
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: Adalgisa Altin,/ de Aguiar para, na escola

Maria da Conceição Bento, Professor, refe- mista de Santiago, distrito de Pescaria Brava,
rência III (Escola mista de Piava, distr�t() dt' no município da Laguna, subst.ituir, por qua:

Vidal Ramos, município de Brusqul;): por renta e cinco dias,' a contar de 1° de maio de

trinta dias, com vencimento integral. 1946, a professora auxiliar Emília Lucinda
Maria .Aurora da Silva, Professor Comple- da Silva, que requer·eu licença.

mentarista} referência IV (Escola mi�ta de Teresinha .Cordeiro para, no período de 6 a

Sanga ko Veado, município de Ararallguá), 16 de maio de 1946, substituir no Curso No-

por quinze dias, com vencimento integral. turno de Florianópolis} a professora, licencia-

Dispensar: da. Aída Santos Lir�.

Erlite Maes da função de Professor, refe- Com a graiificação mensal de Cr$ 450,00

rência III (Escola mista de Fruteira, distri� (quatrocentos e cinqüenta cruzeiros),

to de Ilhota, 110 município de Itajaí). correndo a despesa por conta da àotação

Enóia Reichert, da função de Professõr 1-035 do orçamento vigente:

Auxilia)", referência JI (Escola mista de �rOl'- A professora Rodolfina HostillS para, subs�

IO do Baú, distrito de Ilhota, no nlunicípio de tituir, por sessenta dias, no Curso Comple�

Itajaí),
mentar anexo ao Grupo Escolar"" "Professor

Admitir:
Honório :Miranda", de Gaspar, a professora,
licenciada, íris Fadel, a contar de 12 de ju
lho de 1946.

Jal1dira Negreiros, na função de Professor,
refet·ência 11 I, correndo a despesa por conta

ela dotação 1-034 do orçamento vigente (Esco- Portaria de 2 de julho de 1946

'la mista <.Ie l'edra de Amolar, distrito e mu'
O INTERVENTOR FEDERAl� RESOI�VE

njcípio de Itajaí)'� Designar:

Laurici Amália Rosa, na função de Profes- Com a gratificação mensal de Cr$ 100,00

801-, referência IlI, correndo a despesa por
(cem cruzeiros), correndo a despesa por

conta da dotação 1-034 <.lo orçamento vigente conta da dotação 1-033 do orçamento vi-

(Escola mista de Fruteira, distrito de Tlhota, gente:

'no 111unicípio de Itajai).
A professora flilda .Alhericí, para Profes·

Leonel Delfi�o, na função de Professor, Te-
sor de Educação Física das escoJas Jlustas de

ferência III, correndo a despesa por conta da Barracão, ilo município de Gaspar.

dotação 1-034 do orçamento vigente (Escola Porta...às de 5 de j"lho de 1946

mista de 'rorneim, no muni:cípio de Jaguaru-
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

na)_
' Des1"gnar:

José l\1:aria Pereira de Jesus para exercer

a função de sub·delegacIo de polícia do distri
to de Antônio Inácio, no município de Lajes.

Dispnlsm' :
João Martins de Moraes da função. de sub·

delegado de polícia do distrito de Antônio

Inácio, no município de Lajes, por não ter o

mesmo prestado compromisso no prazo legal.
P01-tQ1·ia. de 8 de julho de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

EsmeraldiNa l\ITarques Campos. na função
de Proíc.ssor, referência III, co·rrendo a des

pesa por conta da dotação 1-034 do orçamento
vigente (Escola mista de Costa da Lagoo II,
no município de Jaguaruna).
l\f.ari;t R.egina Câmara Avila, na função de

Professor, referência III, correndo a despesa
por conta da dotação 1-034 d<J orçamento vi·

gente (Escola mista de Sanga Grande, no mu

nicípio de Jaguaruna).
Patrícia Pereira, na função de Pr:lfessor,

referência III, correndo a despesa por conta

tia dotação 1-034 do orçamento vigente (Esco.
la mista de Garopaba. no município de Ja.

de polícia do distrito de Catuira, no município
guaruna). de Bom Retiro, por ..n�o ter prestado o com�

Pr�::::�raAUX�ia;:,a r:;:r��:��' I�� :o�:���o d:

j T�romi!.oSO.nMo1mzEole!:!:RN-OTdespesa por conta da dotação 1-034 do orça
mento vigente (Escola mista de Torneiro, no

nllmicípio de Jaguaruna).
•

Edite JI'{aria Santiago, na função de Pr.- O MELHOR APERITIVO

DeSI:gnaJ"? novam,ente:

Sebastião Neves, da Silva para exercer a

função de segundo suplente do sub-delegado

melhore. fábrico•. A Casa. �A CAPITAL" chama a atenção do.
visita ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ em

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLOHIANó-
POLIS - CURITIBA

,QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Ftor iauónolls,

ás 14,15 horas
CURITIBA FLORI A..Nó-

POLIS -'- P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT>\S '

Deccilai�m de Flo rianópol is.
as 10,00 horas

INFORMAçõtS:
FILIAL VARIG - ED. L\-
PORTA TELEFONE

1325

Portarias de 5 de [vlho de 1946
O SECRETARIO DA JUS'J'IÇA EDUCA·
ç.:W E SAúDE RESOLVE

.

·1

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

)lrurg!a e Ortopedia cllníea e cí
rurgta do torax. Partos e doença.

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto '7
Dlártamente das 15 às 17 horas.
&JilSID1i:NCIA: Almirante Alvim.

36. FODe M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílttacão do Conse.
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe scnmí
dt; S. Das 14 às IS horas.

aOSID1i:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
:ional de 'Medicina da Untvet-slda
ie do Brasi.l). Médico por concur
tO do serviço Nacional de Doen
iaS Mentais. Ex interno da santa
casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátr íco do Rio na Capital j.

deral
OLtNICA MÉDICA - DOENOAM

NERVOSAS
Consultóírio: EdU!clo Amélia

NETO
Rua Felipe scnmídt, Consulta.:

Das 15 ás 1& horas -

-testdência: Rua Alvaro de Carva
lho no' 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
GffiURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE YI
. . .. NHORAS - PARTOS ...
"ormado pela Faculdade ce Medi-
clnna da Univérsidade de São

Paulo, onde foi assistente por vê·
eíos anos do Serviço Cirúrgic:q. do

Prof. Alipio Correia Neto
Clr\]rgla do estômago e vias bj·
lIares, intestinos delgado e grosso.
tlr6ide, rins, próstata, bexiga,

�tero, ovários e trompas. varico
-:ele, hidrocele, vartzes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Ps

.raíso) . Tel. 1.598 •

RJilSID1l:NCIA: Rua Esteves JQ
ntor. 179: Tel_ M 764

ÓR. ·POLYDORO-S: THIAGO
Médico do Hospital. de Caridade de

Florianppolis
Assistente da "Maternidade

CLíNICA M�DICA EM G.E�AL
Doenças dos órgãos inter nas, especial

mente do coração.
ELECTROCA'RDIQGRAFl.-t

Doenças do' sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - .Partos.
Consultas díàriamente das 15' à. 18

boras.
A.tende chamados a qualquce hora,

inclusive "durallte a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Mei....

les, -18. Fone 702
IU�SID�NC1A: A'4enida Trompowski,

62. Fone 766

Licenciar, "es-ojjicio":
De acôrrlo com o art. 156, alínea b, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Ranila Farias, Professor, referência III
(Escola mista do Rio do Sul, distrito de Ani
tápclis, município de Palhoça), por trinta
dias, com vencimento integral, a� contar de
i o de julho de 1946.
De acôrdo conl o art. 165, do decreto-lei n.
572, de 28 de outubro de 1941, combina
do com o art. l°, parágrafo 4°, do decre.
to-lei n. 1.450,

.

de- 12 de novembro de
1945:

�1:aria Venância de Faria, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor Nor.
malisia, do Quadro único do Estado (Grupo
Escolar " José BOÚeux", do Estreito, cidade
de Florianópolis), por trinta (30) dias, com

o vencinlento integral, a contar de 4 d� jttlho
de 1946.

Conceder licença;:
De acôrdo com O aft. 156, alínea a� do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

A Jrací Lúcia Gandolfi, que exerce a fun
ção de Professor no Grupo Escolar "Gustavo
Capanema", da vila de Presidente Getúlio:
no município de Ibirama, de trinta (30) dias,
com o vencimento integra], a contar de 2 de
iulho de 1946.
A Geraldina Lebarbench�n Cunha, ocupan

te do cargo de Professor Comp]ementarista,
extinto, quando vagar, padrão C, do Quadro
único do Estado (Escola mista de Pedras
Grandes, no município de 'Tubarão), de quin
ze (15) dias, êotu o vencimento i.ntégraI, a

contãr de 1° de julho de 1946.
A Dilma Carvalho da Rosa, que exerce a

função de Professor Complemel\tarista, refe
rência IV (Escalai mista de Fre.i.tas, distrito
de Paulo LoP\'!s, no município dã Palhoça),
de trinta (30) dias, com o venciment.:.> iute.
gral, a colltar de 10 de julho de 1946.
A Angela Maria Tancredo de Oliveira,

ocupante do cargo da c1asse F da carreira de
Professor Normalista, do Quadro úuico do

Ié:starlo (Grupo Escolar "Luiz Delfina", de
Blumenal.l), de quinze (15) dias, cOm v�nci
mento integral, a contar de 1° de julho de
1946.

Portari" de "8 'de julho de 1946
O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA EDUCA
ÇAO E SAúDE RES�LVE

Conceder licença,:
De acõrdo com o art. 156, alínea (1" do de
creto-lei n. 592, de 28 de outubro de
1941:

A Ilka Paiva, Auxiliar de C07.inha Dieté·
tica, referência I, lotada no Centro de Saúde
de Blumenau, por oÚo dias, com vencimento
integral, e a contar de 15 de junho p. pas
sado.

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clinica Infantil da
Assistência Municipal e de

-

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

.

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nl!.D.es M....

ebado, '7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das '2 às 6 horas

RESID11:NCIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - PEila -amannà:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das"14
tis 16 horas - CONSULT6K.O:
Rua João Pinto n. 7, sobrado ..:..

Fone: 1.461 Residência: RlUl
Presidente Coutinho, 58

DR. M:ARIO WENDHAÚS":'EN
Dwetor do Hospital uN;rêu Ra,1Pos>J)
....(UNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de 'No
vembro \dtos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas.

Residência: R. Felipe ,Schmid.t, 3S
- Fone manual 812

DR. BIASE· FARACO
Médico _. chefe do Serviço de

Si:filis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - ,SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS :_ RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR ....-

VIOLE'l'AS'
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmldt, 46
RES.: R. J�oinvile. 47 - Fone 1648

DR. NEWTON O'AVlLA
Operações - vias Urln�ias_
Doenças dos i,..,testinos,. 'réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite ameblana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
ConSulta: Vitor Meireles, 2S.

Atende diariamente 'às 11;30 ns,
e, 11 tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66,
Fone 1007

AVI S O
.

Dr. M. &. Cavalcanti avi-
·28 a' mudança. do seu con

sultório para 8 rua Joãó
Pinto n= .: 7. (altos dã Far
mácia Santo Antônio).
Consultas des 3 às 5.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne• 94

III L .... ..

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA-
,.....tI••• 117. - 1éa1.j • A I j
IliCElmI08 II rrBA.K8POBTE8

Cifras do �Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

.. _. 'Del b Lk II(

Cr.
Cr$

•

80 900.606,30
5.978.401.755.97

.

67.053.245,30
142.176.603,80

SiAistros pagos nOIl últimos I\) Bnos

Responsabilidades
98.687.816.30

76.736.40! 306,20

Diretores:
d'Utra Freiré

Dr.

I
I

...."-.._ ,., ,. ,. ". ,.,"-,., _..- ". _- �,.,- - ...,. "' _ _...............

Dr. Pamphilo
de Sá, Anisio Massorra,
e Josê Abreu.

Tenha toempre em

I "A CAl': TAtÇ9�
I

de Canralho, Dr.
Joaquim Barreto

Francisco
a� Araujo

casa: uma garrafinha de

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de cosemiras. riscados. brins
bons e barato•• algodões, morins � aviamento.

para alfaiutes. que recebe diretamentEII da.
Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fa.zerem uma

Florianópolis. �.]FILIAIS em.J.,Blumenau e Lajes." -:��
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j*J não há negar que os par-IUomissão Estadual
ti�os políticos brasileiros - e de Preços
nao apenas o P. S. D. e a U. D, Perante o senhor Interventor
N. - empenhan;-�e presente- Fede��l .assumiil� posse do c�argo de Belgrado, 11 (U. P.)mente em buscar formulas para Secretário da Comissão Estadual

diá "P Iitíke" bli
um entendimento que satis- de Preços o conselheiro Giovanni iario o I I e p� Ic.a. um

. . ': , P. Faraco. despacho de agencia ofícíal de
tG:zendo germ� aSp1.raço.e�, de COMU.NICADO N° 1 noticias albanesa, reveland
ainda ao governo faczlzdades . Preço do leite no di 24 d

.

nho
maiores para enfrentar os com- De ordem do esnhor Presidente due ta;. .

e- JU ,�assa

da Plexos problemas irresotoiâos desta C. E. P. cOll1pnico aos ínte-
. o. eve m1ClO uma. serre de

, . ressados que, de acordo com a Re- íncídentes na fronteira greco,
nr: pais, ,,!,estes.,. tormentosos soluç�o n? 1 e CO�I� que f�co:n esta- albanesa", provocados por ele.âias do apos-çuei ra., belecido na reulllao. reallzad�, em mentos monarquistas e fascís,
Das demarches ate agora co- Bluruenau, a 22 de [unho fmdo,

t h I
.

"U
,S

nhecidas infere-se ue não es- ,CpiJll a presenç,a d?s yrefejto�, .Pr�- as e emcos. ma p�tru.
tá f

' q
d

sidentes das C0111lSS0eS Municipais lha grega crusou a fronteira e
a em. oco, c0n:-0 o a'Pressa o de Preços, e Representantes dos desfechou fogo sobre uma pa-entusiasmo de irretleiiâos po- Produtores, o preço da venda do trulha alban s u Iazi
titicastros SUpÔS uma recom- leite pelo produtor, no local de i:t e. a q e Zl� ,a
posição nas alta; esferas admi- produção, in natura, ficou fixado r�mda normal, I�tO em,ternto.
nistratiuas do Brasil e'l1Fl}OIt.ent!l cl�ntavols1 (dCr$. 0lh,80). d

1').0 albanes. Dias apos, um
.

. orranopo IS, e JU o e grupo de gregos passou nova.O movzmento processa-se nc 1946. ' . .'.
.

sentido de as orçamizações par- Giovanni P. Faeaeo, Secretário. mente" o llmI�e� afim bde obser-.

t'd'
.

f
�

.
-

var as poSIçoes al anesas".
z aruis somarem es orç?s, an- No dia 4 do corrente, 120 sol-
tes de tudo, para o !!brevzamen- Vlel-"o"'es na Grécia I dados gregos, incluindo 4 oti-:to da promulgacao da nossa I) " l , ,I.. h' ácíd d
Carta Magna.

�

Lo d 11 (U P) _ O ._ \ÇI�l�, c egaram a ,�I a e fron-
� . " . .

n re�,. �'. pn I teíríça de Boshaník na area
_De acordo com as del�b�ra: melr? ministro �elemco Cons- de Kakavia refor �ndo' as

ço�s que parecem detlmd�s tantmo Tsaldans,.que, se en-II sim as força� já ali gonce�tra-
a UNR.RI e' acusada pela a�e o presen�e: as representa- contr�. nesta capital, decla- das: '

çoes democratzcas no Parla- rou a imprensa que, nas eleí-
menta - execção tia: bancada ções de setembro, pelo menos

• comunista - aceitarão com-I setenta por cento do eleitora- TOME APERiTIVO

Imprensa russa promissos que anulem "a do continuará os resultados
'.

-

prior_i" tôda e qualquer mano- do plebiscito, pelo que o reiK N. ( " T'
'

bra obstrucionista na feitura I JOI1ge retornará ao trono. ,
,

elos �?!��Uin�ia��'r:'�stão�s'��J�s��a�'a1i��a�foi�� �N��� daA;01;;;���iÇ:�jOritárias, delll' caRlA' DO GE'N CLBR",para exercerem pressão politica sôbre os países auxiliados e I
sua parte, abrirão marqem ..

acusa Herbert Hoover de ter feito propaganda anti-soviética, posteriormente, a uma colabo-
,

.• ,

d�rante a sua recen�e viagem de observação pelos países fa-l ração mais efetiva e direta das
r iíntos da Europa. O Jornal, em artigo escrito por S. Gorodetsky, facções oposicionistas com o
(fiz que nos meios progressistas estrangeiros se fala que os rea- govêrno do eminente qeneral
coná�ios da �nglaterra e dos Estados Unidos estão empregan- Eurico Gaspar Dutra.

.

do a influencia da UNRRA como. um meio de dominio politico. A nós, catarinenses, por ago
Esta chantage politica é semelhante áquela que os ameríca- ra, quando permanecem, ainda
nos vêm fazendo com o poder atômico. O arttg'o diz que "certos mais ou menos secretas, as âe

, l��ios das duas nações ocidentais se esforçam para usar do au- mais bases do acôrdo politico;
xílío da UNRRA para uma campanha que visa altos empreen- cabe a, satisjação de um reçis
c ímentos econômicos e principalmente políticos. Estes objetí- tros o papel que, neste momen
voo têJ? uma pequena relação com o amor pela, humanidade, to e nessa questão, desempenha
mas diretamente se ligam com o lado mais agressivo da poli- o nosso preclaro coestaâuano.
tica".O artigo afirma ainda que embora o. auxilio da UNRRA 'senador Nerêú Ramos.

'

seja dlstrÍ'buid� por meio de uma organizaçãc ínter-gover- Como figura central âêsse
namental especial, "a verdade é que esta organização nada movimento, em torno do seu
mais é do que um aparelho a serviço da Inglaterra e dos Es- pensamento gravitam as con-
tados Unidos". [abulações dos demais Líderes.

Por sôbre ésse registro, e par-
Outras notas da divergência ticularizado Q assunto, ousa- Na fotografia vemos, o Gen�ral Mark Clark entre as

-I B
mos, como jornalistas, [ormu- -tropas britânicas e americanas. (B.N,s.)

entre yrnes e �olotov larr uma pergunt.a a determi- VIENA, 11 (U. ·P.) - O general Mark Clark na carta en-:

Paris, 11 (U. P.) _ Corres- uma hora. Molotov qualificou
nados colegas: viada ao chanceler Filg, declara: "Tenho o prazer de levar ao

'pondêncía de Louis Nevin _ de inadequado o plano. de Byr-
- Será de falo "inepto" e vosso conhecimento que o presidente dos Estados Unidos, na

Byrnes e Molotovsrevelaram o nes. Byrnes retrucou que seu
incapaz aquêle a quem se con- qualidade de signatário do Acôrdo de Potsdam, encarregou

seu .desacordo quanto á pro- plano era para 40 anos 'e que
fia. a solução 'de 'assunto de tal me de informar ao govêrno austriaco que o governo do sEs··

po.sta norte-americana de um ele não procura resolver cer-
mO'nta? tados Unidos está preparado para entrar em negociações com

plano de desarmamento de 25 tas questões como as de repa-
os demais governos aliados e com o go.vêrno. austriaco, co.m o

anos, publ1cando os textos de rações, de natureza po.lit�ca e O Emprést,-mo Ame objetivo de renuciar os direitos dós Estados Unidos sôbre a pro
suas declarações ao, Conselhc outras que estão sendo discu-

. - priedade alemã na Austria com contribuição de sua parte á
dos Ministros do Exterior, on- tidas. Byrnes cito.u ainda a r'l-cano

.

a· IOdlaterra wlução geral do problema dessa propriedade". Acreséento
tem. Ontem á noite já se sa- sua' proposta de mandar u.ma y que o governo dos Estados Unidos "está decidido a oferecer ao

bia e�tre os J?1embros das de- comissão das quatro potendas Washir:-gton,_ 11 (U. P.) - governo austriaco todas as propriedades alemãs que se encon-

legaçoes amensanas, francesas para todas as quatro zonas
Em �ontmuaçao Adas debates tram na zona de ocupação norte-americana". Diz em seguida,.

e inglesa dos principais pontos ocupadas da Alemanha, afim na, c�mara, em torno. do. em: que enquanto durar as negociações com as demais potencias,
de diver.gencia. Pouco depois de investigar se do fato· existe pre_stnno dos Estados Umdos a o governo norte-americano resolveu "assegurar ao governo·
a delegação russa divulgava o desarmame1:'ítO'e desmilitariza- Gra-Bretanha, de?J�'l..ro� um austriaco a utilização de to.da a propriedade mencionada, ime
texto da ampla declaração de ção. Acrescentou que tanto o depu��do. pela Callforma ter diatamente, em prol da reconstrução da Austria", até que seja.
Molotov. A delegação america- representante francês ,como. o ,rece�)l�o uma carta do ex-se- tomada uma resolução· definitiva pelos potencia's. A carta con

;na fazia o mesmo. antes que iIl!gl,ês votaram em favor da c�etano, Sr. Cordel Hull, ma- clue, dizendo que os Estados Unidos desejam tornar claro que"
os II?-inistros novamente SE proposta, mas que até agora o mfesta�do:se a �avor daquela não reconhecerão nenhuma transferencia de propriedade que.;

([',�umss:m para ,continuar as sovietico não o fez pODque não operaçao fmanceIra. não estejà conforme com r._ Acôrdo. de Potsdatn.

dlscuEsoes sobre os problemas quer deixar. que uma comissão
-- ..__ .

alemaes. O Conselho vai dis- mista entre em cada uma das
-c�tir 'Uma outra proposta ame- zonas. Byrnes, numa segunda
'flcana para a nomeação de 1'e- proposta, sugere que os minis
p�esentantes especiais dos' mi- tros nomeiem representantes
lllstros do Exterior afim de ela- el'.jpeciais para começarem de
borarem a pilitica aliada para uma vez o estudo intenso dos
com a Alemanha, para quando .problemas com que se vê a
for escrito

_

o tratado de paz. braços a Alemanha, afim de
A declar�çao .de M?lo�ov, feita solucioná-los o mais breve pos
ontem, a nOIte fOI lrda em sivel.

Florlan6polls, 12 tle Julho de 1946

II

em têrno

Echague
PARIS, 11 (U. P.)· - O COI1pO do malogrado jornalista

Fernando Ortiz Echague, correspondente de "La Nacion", on
tem falecido, foi transferido do hospital para o gabinete mé
díco-Iegal, afim de ser submetído já autopsia. Enquanto. isso,
oficiais da policia reafirmaram que, pelos dados colhidos até
agora, nada sucedeu que leve a modificar-se o ponto de vista
de que ele se tenha suicidado. O Consulado Argentino tomou
todas as medidas afim de realizar os funerais de Ortíz.v logo
que a policia tenha concluído o seu inquérito. O consul geral,
er. Fernandez Nunez, falou pelo telefone com a esposa do ilustre
falecido, mas não revelou quais as decisões tomadas. Ortiz jo
gou-se da janela do seu apartamento, do sexto andar do hotel
em que habitava.

Perdura o mistério
morte .' de Ortiz

II

NUNC:� EXISTIU IGURL

PA R A F E RTDA S,
E C Z E M' AS,
INFlAMAÇOES,
COCEIR-AS,
F R I E I R AS,
E 5 P I N H A S', E TC.
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