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8s Estados Unidos da Amérida do Norte comemoram nesta data a
sua independência política, de que participam com júbilo tôdas as
naçêés americanas, porquanto foi a libertação' daquele povo um
rumo indicado aos povos do Novo Continente, que ·Ihe aprove'itaram

o exemplo e a lição magistrais.
precipitou-se ao solo

RIO, 3 (A. N.) - Comunicam de Pôrto Alegre, que nas

proximidades da Base Aérea de Canôas, registou-se. um de
sastre de aviação, Quando ministrava, vôo de instrução, ao
aluno Ismael Soares Fonseca, o Tte. Aristeu Stiuzt Filho, o

avião foi vítima de uma pane no notar, precípítando-se ao

solo e Incendiando-se. Ambos morreram instantaneamente.
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Se, a confiança é- mutue ....
PRAGA, 3. (U, P.) - o presidente Benes visitou as usi

nas Skoda, declarando, naquela ocasião, o presidente do conse

lho diretor das usinas: "Apreciamos o vosso trabalho de ho
mem de Estado, Temos confiança em vós e podereis ter con

fiança em nós". Benes, acentuando as graves responsabilidades
que decorrem para os operários o problema da nacionalização
da industria, respondeu: "Venceremos, Tenho confiança em

vós".

800 pessoas assistiram à missa
NOVA IORQUE, 3 (U. P.) - Oitocentas pessôas assisti

ram á missa de réquiem em memória do falecido Presidente

Rios, do Chile. A missa foi celebrada na Catedral de São Pa
tricia. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Spellman, no

tando-se entre os presentes os representantes diplomáticos
americanos. "
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O sino da liberdade é uma relíqUia sagrada
da· independência norle-americana

A assinatura da «Declaração da Independência», quad to de John Trumb ull,
situado sob a cúpula do Capitólio dos Estados Unidos, em W{i�hington.

(Serviço de Informações do Hemisfério).
Washington, (STH) -- O Sino

Liberdade; que há 170 anos

anunciando a Iibentaçâo de 13
Iônias norte-americanas em luta,
uma das mais veneradas

dos Estados Unidos.
O seu toque de desafio

são ecoou por todo o

agora, com a passagem
U111 aniversário da

êsse éco faz-se ouvir ainda : W:,: :mmn,alto, de vez -que milhões de VC""L""" ',,;::;,O';O';',}")}'f\\
escravizadas foram libertadas
tirania nazista na Europa.
O Sino da Liberdade, que se

deu em 1835 enquanto re.pieava
tl)obre pelo funeral do juiz
Marshatl da Suprema Côrte dos
fados Unidos, não é mais
Ihado. Nas ocasiões históricas,
rém, suas bordas são repicadas
vemecte. O som profundo e víbran-
te .do sino poderá ser

pelo rádio neste 4 de julho pára as

frentes do Pacífico, onde os solda
dos norte-americanos c de 'outras
Nações Unidas estão fazendo soar

novo sino: o de seus possantes
bombm"deiros e pesados canhões.
A história deste sino é repleta de

aventuras. Vindo da Imglaterra em

1752, para ser colocado na torre de mas em vão. Fíoalmente obteve-se
um novo ed'if'icio que eslava sendo um novo sino da Inglaterr-a, mas

construido .para alojar o govêrno, não sendo êste também satisíatór-io,
o sino fendeu-se da pr-imeira vez foi instalado 'O a,ntigo no campaná
em que foi himbalhado. Já se havia rio da séde do govêrno. Em julho

de 1776, um velho sineiro se eucar

regava da vigilância do carnpaná
rio quando seu neto trouxe a II110va

de que f'ôra emitida a Delegação da
Independência pelo Congr-esso COIU
tinental. Coube, então, ao sino
J)imbalhar anunciando o alviçareiro
acontecimento.
Com o desCln:roiar da Guer:ra Re

voluncionària, os britâuicos 'O'CUpl<
ram Fila.délfia. Antes da entrada
i'lo inimigo na cidade, o povo sal
vou' o sino. escodendo-o na carroça
de um lavraator que estava de saí
da. 00 sino foi levado para Allen

town, Pensilvânia, a uma dístãncía
de 80 militas, onde durante um ano

esteve enterrado sob as Iages de
uma igreja. Quando os britânicos se

viram forçados a abandonar Fila
délfia, em virtude das manobras do

Ganharam a guerra de nervos
JE,RUSALEM, 3 (U. P.) .....:._ Os terroristas judeus ganha

ram a guerra de nervos, Tanto assim que foram anuladas duas

sentenças de morte contra terroristas israelitas. Essas anula

cões foram r:ealizadas como meio de impedir a morte dos ofi
ciaís britanicos presos como refens pelos judeus.

Iniciado o julgamento de 11 nazis
HAMBURGO, 3 (U. P.) - O Tribunal Militar Britanico

mJ.:ClOU hoje, o julgamento de onze agitadores nazistas preaos
durante as manifestações hóstis realizadas quinta-fieira ulti

ma, aqui. No inquérito realíado a respeito, ficou provado que
. as manifestações de desordens ocorridas foram premeditadas
e organizadas <com muita antecedência, constituindo clara
mente "manifestações anti-brítanícas", parte de um plano
nazi de agitações e desordens.

Avistou-se com. o
.

senador Vargas
Rio, 3 (A. N.) - Anuncia um trando, entretanto, o ex-Presid'en

vespertino desta Capital que o Mli- te. No dia seguinte foi mais fe

nistro da Fazenda, na semana pas- Iiz em seu intento, tendo conferen

sada, procurou entrevistar-se com dado com o senador Getúlio Var

o senador Getúlio Vargas. O mi- gas, pelo espaço de duas horas:

nistro Gastão Vidigal teria estado Acrescenta o «Iiário que se ernpres

no Edifício Uruguai, não eucon- -ta .sigmificativa importância a êsse

encontro, uma vez que o sr. Gas
tão Vidigal tenciona se candidatar

ao govêrno de São Paulo, contan

d'o, para isso, com o apôio do P. T.
B. bandeirante.

decidido enviá-lo de volta para a

Inglaterra, para ser refundiria,
quando se verificou que 'O

não podia levá-lo.
. Os artíftces de Filadélfia.
duas vezes tentaram reformá-lo,

séde do go
vêrno, hoje. conhecida como "Inde

Hall".
Em 1818, ano em que a capital

da Pensilvânia f.oi tracsf'erida de

Frladélfía para Harr'isburg, o si110

foi mudado para a nova séde do

govêrrio. A cidade ele F'iladélfia PD

rém o adquhiu, voltando a relí

quia para seu primitivo lugar. Dez

anos mais tarde, quando o "Inde

pendense Hal<l" necessitou de urna

remodelação, propôs-se a elimina

ção do campanário. O sino foi ven

dido a uma igreja, mas difâculdades

de ordem legal e uma alteração nos

planos impediram (IUe fosse reti

rado.
O Sino da Liberdade é hoje con

serwado corno 'uma .reldquia em um

salâo especial' no "Indeperidence
Hall". Apenas uma V0Z, nos últi-

1110S anos, foi o sino removido: 15- Moscou, 3 (U P.) - Os arrnazens

50 em 1915, ao ser enviado a São "Mostrorg" de Moscou, bateram o

Fr-ancisco afim de figural' na expo- record ·de suas vendas d'esde o mo

sição comemorativa da abertura do mento que, há dois dias, houve' re ..
Canal de Panamá. dução nos preços de trinta e cinco

Hoj,e o Sino da Ljberrlada

VOlt"J
a cinquenta por cento. Nestes dois

a cumpr-ir a missão gravada em sua dias as referidas casas efetuaram
borda: "Proclama a Lioberd3ld:e por noventa e cinco mil vendas, abran-
todo o munido". gerido mais de dez mil clientes.

i

Vae comandar a
3a. R.M.
Rio, 3 (A. N.) - Afim de assumir

o comando da Terceira Região Mi

li<tar, com séd'e cm Porto Alegre,
seguirá, hoje, por ferrovia, o gen,
Gustavo Cordeiro Faria.

.

Bateram o record:
/

em suas vendas
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A. SILVEIRA

A MODA NO TEMPO DE
LUIZ XV

Er'a a moda dos "cabriolés". No
reinado de Luiz XV, o "bom tom"

Iracema exigia que as mulheres conduzis-
x x x sem pessoalnjente seus veículos.

CONSELHOS DE BELEZA Que confusâo !As mãos mais boné-

Paris � (S. F. I. - Yvonne Dax) tas nem sempre' eram as mais habí
- Realizou-se há dias o grande des- Iidosas e, os acidentes sucediam-se
,file dias vestidos' de primavera. dia a dia. O Rei marujou chamar
"Chez Paquin", in(\va-se na for- M. d'Argenson e pediu-lhe que ve-

ma ·e na apresentação. lasse pela segurança dos transeuu-

Os "tailleurs", os vestidos de tar- teso

ode, são ali uma perfeição; mais Com o maior prazer, Majesta
longos, um 'Pouco, do que no' ano de, disse o gentilhomem. Deseja V.

Passado, com a. roda dada por um Majestade que os acidentes desapa
cruzamento ou algumas preg�s as- reçam por cmpleto Z

sentes. As caracteristicas da cole- - Sem dúvida, respondeu o ·Rei.
ção são os efeitos {la capa, os "dra- - Deixai Jl1tão o assunto por mi-

pés" baixos sôbre as cadeiras, os illha conta.

vessidos de cerímônia que. mode-lam No dlia seguinte, um decreto
o busto estreitamente. proibia que as mulheres condu-

Jean Parou apresenta uma cole-I zíssem..seus "cabriolés", excetuan- FARMÁCIAS DE .P�ANTÃO"
ção de multo gosto. As saias são do, entretanto, as que dessem .gal'an- RANTE O MES DE JULHO

direitas mas maleáveis, "plissadas" tias de prudência e de maturidade, 6 (sábado à tarde) __:, Farmácia-
ou com urna prega atrás; o 'Corte provando, por exemplo, que 'eram.Modenna - Praça 15 de Novembro•.
japonês das pequenas mangas afina maiores de 3G anos. 7 Dorndngo. - Farmácia Moder-

a cintura.' Encantadores vestidos Dois dias depois, não se via mais na - �raça �5 de Novembro;, .

. . . ..' 13 (sábado a tarde) - Farmácia-.
marinheir-os, de uma sírnplícidade nC1111um "cabriolé" na rua, con- Sto. Antônio _ Rua João Pinto.
estudada, são guarnecidas de "Iin- duzido por nunlher. Não havia, em ' 14 Domingo - Farmácia Sto. ,'J.
gerie" e os "tailleurs" elegantes todo Paris, uma única parisiense Aintônio - Rua João Pínto.

têm blusas deliciosas ou coletes com coragem suficiente para chi- 20 (sábado 'à tarde) - Farmácia"
Catarinense - Rua Trajano,

listados. Os vestidos de noite mão cotéar seus cavalos ern público e 21 Domingo _ Farmácia Catarí-
é pequeno mérito nesta época di- sobretudo para confessar que tinha nense - Rua Trajano.
ficil. mais de trinta anos. (S. F. I.) 27 (sábado à tarde) - Farmá-,

da Raruliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Raulí

veira - RJUa Tralano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo '_&ntôn'to si<t�"
à rua João Pinto.
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Trimestre Cr$
Número a'l"ulso' Cr$
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a situação do mercado ,
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Matriz - São Paulo - Rua Guaporê, 144 Fone 4.5866.

Caixa Postal 5.706. - Telegráfico Abesil.

IFilial: - Santos - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.
Caixa Postal 749. - Telegráfi�o,: Abesil.
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Há mulheres frias; não

rém, incombustiveis.

Jacques Heim conseguiu reali-

Izar uma, silhueta de proporções lon

as. há, po- gas e naturais. "No momento em
.

que os nossos amigos estrangeiros
começam a voltar a 'nós, a muda pa
rece ter tomado pai' divisa: digni
,dlade, e simplicidade". As saias que
êle executa são mais estreitas e

mais longas; certos vestidos de
noite, modelam o corpo.

90.1J1I1'!:.5�I,Ott ;
30,OC)")0.5.l;

�
,

Anúncios mediante contrat..�
Os originais, mesmo nh�publicados, não serão •

devolvidos. p.
A direção não se respon- �sabilíza pelos conceitos I;�

emitidos. nos artigos Ili
assinados �'l

laXi I � I: [.]ti I � i i�;J � r-' i t.] � tÁ,,

Par,a Transporte Econômico' Interesfadoal
Escolha um Inter�ational

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

resistência, fôrça, economia e vida longa. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões
Int.ernational para serviços entre Municípios e Estados.
O moto� International "Diamante Verde", possante, econô
mico e de. funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com menor consumo de combustível _ uma grande
vantagem nos t�ansportes a longa distância por estradas

acidentadas.
I

. Procure conhecer melhor a série InternationaI, pedindo-nos
folhetos

\descritivos e

informações sem

compromisso .

O QUE SE PENSA DA MULHER

Sta,hl

x x x

NOSSAS SECÇÕES. ,i
Direção de: �1-

BARREIROS FILHO
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A. DAMASCENO
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Deus que se arrependeu de ter

feito o homem, nunca se arrepcn
-deu de ter feito a mulher.

Malherbe
*

A mulher é mentir-osa? Que o di

ga o homem que ponde conseguir
viver sem .I1lUTIiCa ter recorrido á
mentira.

Laboratório
-

Clinico
RUA JOÃO PINTO, 25

Fone: 1448
Em frente ao Tesouro

.

do E.tado

Florianópolis
Fum. Narbal Alus d8 Souza

da Custa Avill

Religi!'lo
PEDRO PAULO MACH"."""

Espones.

Com o. produtos do 1.10"'0'
tio.al Harvost.r V. S . .obtê..
o prolação d. 115 0.0. d.
••pariência e 1.,Yiço.

Dr. R. G. S. Medina
Flrm. L •

Exame de S<1ngue. Exame para verificação
de cancer, Exame de llr ina • Exame 3)Cll'a

verificação da gravidez, Exame
-

<ie escarro,
Exame para verificação de doenqa.- da
l)ele. Doca e ea�elo., Exàme de fézes,

Exame da secreções.
J'utov'accinas e transfusão de sangues,
Lxan\e qu{mico de fal'inhas, bebida.

café. água., ete.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros 1313
Polícia ,.................. 103?

Belegacia O. P. Social .,.......... 1573
Maternidade .,................... 115.

Hospital Nerêu Ramos .....•.••. 831
Sant" ,casa � ....•... , 103�
Casa de, Saúde S. Sebastião ...••• 1l5�·
Assistência Municipal 1.... 1161�'1Hospital Militar .............••• -

140 B. C. .
,.... 1-530-'

Base Aérea ,........... 7�'
7" B. L A. C. ...•......••.....• 1S93

Capitania dos porto. • ... '......... 1380:
16" C. R. . ,.............. 1060&-'

FÔ'ça Policial ...•.....•..•.. ,... 1203
Penitenciária ......•••.. , .... ,... lS1&.-
O E " 102:ól"�A G����" ::::::::::::::::::::: !úS&·
"Diário da· Tarde· •........•.••• 157�
L. B. A. ...................•.• 164S;"

.

Emp. Fu.'!,erAria Ortiga .• ,....... 10Z,jI;!I

Concessionários:
C_ RAMOS & (IA,.

Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - FLorianópolis,

ADVOGADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Sehmidt 52 - Sala 5
Edifício' Cruzeiro - Florianópolis.

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

'DESPEDIDA,
Rogério Vieira' eapêso e filho.. ao.e retirarem delta Capital

para fixarem rellidencia ria Capital da República, imposllibilitados de
.e dalpedirem de todos os aeua parente. e peasoas de suas relações,
o fazem por meio d�.te, agradacendo a todos. as prova. de ••tima
e apreço com que .empre foram deltinguidos. ao melmo tempo que,
com prazer, oferecem a lIua residênoia, li rua Candido GaUráe
nO. 205 -- apartamento 51 -- Urca,

Florianópolis. Junho de 1946.

Deseja obter
emprego'?

.

P'l!ocure então a nossa Geri...
eia e preencha a nossa "'ficha d.�
infol'ma�ões úteis", d'\ndo tidas··
as indicações possíveis, que· ter...

mos prazer em recomendá·lo (.)lI
8J0S' interessados na aquisição ti.."
I)OIlS f-unciQnários (as).

I......�;.� -- -- ...

ESCRITÓRIO JURtDIfi;O COMERCIAL
. (Com um 'Departamento Imobiliário)
V.endas de pinhais, fazend:!s e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei.Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Bt- Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�.,\l.IRA TENIS CLUBE -- Dia 7, domingo, Soirée oferecida à Delegação do

(.' Tabajaras Tenis Clube, de Blumenau, com início às 20;,30 horas ..

, Dias 6 e 7, torneio de
_

tenis ..

" catástrofe· do� ,«Bahia»
Transcorre hoje o primeiro ani- Os primeiros sobrevivehtes fJ-

versário da inesquecível catástrofe ram salvos por um navio carguei
/_.

do Cruzador Nacional "BAIA", I '(> inglês; os demais eram .socorri-
�... O BELO SE'XO I

rio �a�-alicio d? sr. cap.
_ �osé ocorrida nas proximidades dos Rn- dos por navios de guerra brasilel- À Rádio Guarujá apresentará.IB Gemíníano CIdade, distinto chedos São Pedro e São Paulo, ros e amerícanos, os quais en- hoje, às zn horas, um programa em

• . . um .unttlOSO e inolvidável ofícíal reformado do Exército quando, o navio sulcava os mares, contrararn balsas com cOl'pos, já homenagem, aos Estados Unidos da
,

..d�8file de encantQdo�e., �oEle1081 Nacional. em serviço Id'e patrulha entre Da- em completa decomposição. Os so- América do Norte, que comemo-. 9190.. apl'•••ntaqdo hnd1881mQSe' i

I"Variada. toU.te. poro tôdaa a. kar (...\frioea) e Natal (Brasil), afim breviventes,

eu,
tão internados no ram, nesta data, o 170° aniversário

�e.taçõe8.. poderá .er apreciodo SRA. RUTH GONÇALVES DE de prestar serviços aos aviões nor- Hospital Centenário, em Recife.. de sua Independência,
.:HOJE na tela do CINE ODEON. OLIVElR'A te-americanos, que transportavam prestaram declarações aos jornais, Compôsto de oomentárãos espe-
-eom o lançamento do grande filme Na data que hoje transcor;re ldad s do co tinente f' ar dizendo que jamais esquecerão as ciais, alusivõs à data, e dois pro-.nacional «CORAÇÕES SEM PILO-

.

.

� sOi o
. . .n 1 a nc lU

'TO-, uma comedia 8éculo XX e
aniversaria-se a exma. sra. para a América do Norte. 'cena.s terríveis que testemunha- gramas em ,gravações, com a 01'-

100% gl'anfina. Ruth Gonçalves de Oliveira. A sua guarnição achava-se entre- ram, como também os sofrimentos questra de Gleen MiUer e com os
• gue aos afazeres de bordo, qUandOI' passados

nos quatros dias em que principais astros e estrêlas de Hol-
ENIO GENTIL. foi surpreendida por enorme ex- estiveram á mercê das ondas. Afir- lywood, que concederão reporea-Para bem servir ao leitor Faz anos na data que hoje .plosão na pôpa do navio, � maior maram ainda que os mais felizes g.ens sôbre o Brasil.; em português,"desta secção" necessitamos da tra!�SC01Te o estímado jovem parte da trípulação sluK:umbiu víti- foram os que morr.�,ram . essa programação promete agradar

.sua colaboração. Escreva ou Enio Gentil. ma da catástrofe; poucos consegui- a todos quanto II. escutem,

.telefone informando-nos: .

Mais uma vez, a Marinha de Guer-
nua salvar-se em balsas. A princí-

ra Brasileira. demonstrou o patr io-
A "mais popular" promete, para

a) - quando estiverem ;.sF�A. IZABEL FLORES HUBLE pio, tôdas as balsas se encontra-
tismo e a fibra de seus homens, que breve, "Geogra.,fia Musioada", foca-

.errad?s nomes ou datas aqui I JreglS,'ta a data de hoje o V'alI11 muuídas 'p01' meio de cabos. N{) lizando, em cada audição, uma be-
,,·:men.cl"'nadas,· transcurso do aniversár1-0 nata-

venceram sempre desternerosos to-
1 id d b 'I' A, d 1b)v � segundo dia, porém, com a violeu-

dos e quaisquer obstáculos. O le- a ci 'a e rasr eira. nlgra ave men-

-:-. quando pessoa. de llício da exma. sra. Izabel Flo- cia das vagas, que estavam muito
ma era: "Dever a cumprir para

te instr-utiva, "Geolgrafiia Musica-
.sua família ou de sua amiza- res Hüble. .

crespas, partiram-se os cabos, fi- da" será mais uma _ programaçãe.de nascer, casar, viajar, fizer I . r-ando as embarcações entregues ái'
com a Pátria". Privações de tôda

de Acy Cabral ·Teive.
1 I espécie e talvez um adeus a todos,.anos ou fa ecer. LUIZ OSCAR DE CARVALHO corr-entezas, SOCIEDA'DE RÁDIO GUARUJÁ,

por isso, ao partir, despediram-seSomente assim readaptare- Transcorre, hoje, o aníver- E assim, apesar dos esforços dos
dos entes queridos, que, estavam

LIMITADA
,.::mos O nosso cadastro social.

\ sário natalício do sr. Luiz Os- máuf'ragos, foram - se separando certos, saberiam suportar corajo-
RESENHA DAS PROGRAMAÇõES

car do Carvalho Inspetor de umas das outras, e tomando nU.1l0S PARA O frIA 4 DE JULHO'-'
.

," samente a ausência, as noticias an-
.

. .

F d elemento do real diferentes. Os alimentos e a áxua DE 1946azen a e '

'

v � gustíosas a incerteza das horas in-
destaque no meios sociais, cul- começaram a escassear. Surgir-am t

., . 9,00 _ Bom dia para você.
. ermI.nav.el.s,,' .._ .

. 9,3D
.

G
..

tural e jornalístíco, onde des- casos de loucura. O calôr e a sêIe
H 4 }I d t

_ Noticiário uaruja.
oje, :ue JU 10, evemos seu Ir,

1000 P C I. ..fruta de grande numero de foram os males que maior número
d t '

_ rograma com arros

I
or, mas. ao mesmo empo orgu-

G 1h rdamigos. de vitimas causaram entre os so-
lhosos daqueles que têm, como tú-

a a o.
,

.

breviventes, Muitos ficaram aluei- 10,15 _ Programa com Gleen Mid-
* . mulos, as profundezas do oceano,

JOSÉ TOLENTINO DE SOU- nados, enquanto 'outros tentavam nunca esquecendo os que tanto
ler e s/orq.

SA estrangular-se, Ai.n!d'a outros foram '

ía víd 10,30 _ Programa Musak..
. . . _ cooperaram ,com a > opna VI -â pa-

Transcorre, hoje, o amver- VltIma.s da sanha dos tubaroes,

I
ra a vitória do Brasil. 11,00 _ Bazar de músicas.

sário natalicio do sr. José To- rb.undantes mia zopa em que o Cm-
_.

12,00 _ Oferecimentos musicais.
lentino de Sousa, competénte z�dor soasobrou. José Manano Vieira 14,00 _ INTERVALO.

funcionálio do D. R. C. T_ _� _ "" :: "7- D" ,., .,. _�, � _ _ • .,.. �",,� ,. •. 18,00 _" :1,be rfura
-

_ Programa
Ave Maria.

18,15 _ Alma' Portenha.

18,30 _ Valsa, Divina Valsa.
18,45 Momento eS'Portivo.
19,00 _ Ritmos de Tio Sam .

.
,19,30 _ Dep. Nacional de Infor�
mações.
20,00 - Programa em bom�nagem
ao povo Nor,te-ÂmeTÍcano.

. 211,00 _ Programa com George
Br�ss.
:!1.,15 _ Programa com Orlando

Social

ANIVERSARIOS
STA. 'HELENA Meira

Regista a efeméride que 110-
je trancorre mais uma festiva

�primavera da graciosa senho

xiRa Helena Meira, fino on1a-
.'

�nto da nossa soei€dade e

'.compe'tente funcionátia da
"Seçção Ford" da conceituada

. iirma, Tuffi Amin & Irmão.
STA_ LEDA ANDRADB
Aniversaria-se na data que

"hoje transcorre a gentilissima.

..senhorinha Leda Andrade, di·
'1éta filha do sr. Nerêu Andra
<de, funcionário do Banco do
Comércio.

_MENINA LENIGE GONÇAL
VES

A data de hoje assinala o

-transcurso de mais uma festi
va primavera da galante me

_nina Lenice Gonçalves.

MENINO LUIZ MARIO
Deflui hoje o aniversário na

·talicio do inteligente menino
:Luiz Mário, d,j,léto filho do sr.

Nivaldo Machado, do alto co

. mércio desta praça.
x

SENHORINHA ANILDA
RegistaJmos 'com prazer, na

'1 r,efemé�ide ?-e. hoje, o �r�nscurso
, .. do amversano natallclo da ga

. Jante senhorinha Anilda, dilé-
ta filhilha do sr. dr. Alfredo
�Damasceno da Silva, nosso

muito digno Diretor de Reda
ção, e aplicada p_luna do Insti-
·tuto Coração de Jesus.

•

CAP. JOSÉ GEMINIANO CI-
DADE

Transc'Orre, hoje, o aniversá-

Rotar, Clube de
Florianópolis
Nos amplos salões do Cluibe 12

de Agósto seI'á, hoje, empossada a

diretoria do Rotary Clube' de 1'10-

rkll1ópolis ..
No 'Programa elaborado consta

um ja!ll,tar de congraçamento c ao

qual oomparecerão, gentilmente
COllv1dados, altas autorid'ades.

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

Em visita oficial
Londres, 3 (U. P.) - Está

marcada para o dia 22 a par
tida do Primeiro Ministro At
tlee para a Austrália, em visi
ta' oficiaI. ccmw Chefl} do Go
vêrno britanico. E' esta a pri
meira vez que o ministro bri
tanico visita a· Austrália, em

tal caráter. Attlee irá acompa
nhado de sua esposei. e viajarei
num poderoso hidro-avião mi
litar.

3

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS:. CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • FI�ri&nÓpolis

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE - FLORB.Nó
POLIS _ CURITTBA

QUINTAS E DOMIlNGOS
Decolagem de FlÜ'ria!Iló!)('lis,

.
ás 14,lD hÜ'r.as

CURlTIBA - FLORIANó
POLIS - P. AlliGRE
SEGUNDAS E SExT<\S

•. Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 ho,ra:s

INFORMAÇõES:
FIUAL VARIG - ED. LA
PORTA _ TELEFONE

1325

CONTA CORRENTE POPU�AR IJuros 51/2 a. a. _ Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. I

F:ARMACIA
'

ESPERANÇA
•• ......aee.tleo !fILO LAU8
.••_ • ....u_. .........

.........__ .............. - __ - r.- '_
� ....

�_ ...... .._. ._ ......

Saú·de Pública
f

Co·m a
de burlar· a ingenuidade dos po
bres consumidores, e, com,o

apresenta uma feição que aten�
ta contra a saúde, é de se espe
rar que a S3Iúde Pública, zeiósa
como tem sido, e atenta às re

.clamâções que lhe são feitas,
providencie para a cessação e

punição dos faltosos.
As pr,ovas do que· afirmamos

estão em nossa redação à espe
ra das providências e do exame

qJle for necessário.

Silva.

I
21,30 _ últimas mel'ódias.
22,00 -:- p.rograma pam amanhã
_ Bôa ll'oite.
ENCERRAMENTO.

COMERCIANTE: Dá um li
vro ii Biblioteca do Centro Aca
démico._ XI xi'e Fevereiro. (À)n-.
tríbuirás, assim. para a forma
-ção cultural dos catarinenses
de amanhã I.
("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro).

Drs.
Aderbal R.alnos

da Silva

IAs formas de lesar o próximo
são .múltiplas e sem limite a ca

paoidad'e dos que enriquecem à
custa do sofrimento e da' misé
ria alheia.
No peso, no preço, na quali

dade, é sempre lesado o com

prador, que, ill)advertidamente,
chega a certos negociantes ines
crupulosos.
Entretanto, não pára a:í, a ga·

nâ-ncia desses mercadores • que
mereciam 'travar

-

conhecimento
com ai polícia.
Na febre de mais lucro, che

gam alguns a alterar a, própria
essência do que vendem, pre
judicando' a saúde dos compra-
dores.

'

Para exemplo do que estamos
afirmando, há o fato de termos
sido procu�ados, ol'lltel1\, por urna
senhora que tr()uxé um peque'
no embrulho contendo 100 gra
'mas de pimenta do Reino, com

'prados a um dos tais negocian •

teso
Desconfiando dai forma mais

gr.osseira da pimenta que co·m

prara, a senhora que nos pro-'
curou resolveu peneirá-la, e ve

.rificou que .mais da metade era

composta de sanga (arroz que
brado) e, se inão nos engana'
mos, de areia.
Ora, não há dúvida que a ma

neira! agora empregada já foge
ao sistema até então conhecido

e

João Batista
,Bonnêtssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Talef. 16--31

4credi ta-se que
deixarA o comando
Paris, 3 (U. P.) - Acreditcr

se que o generaI. Leclerc, Co
mandante em Chefe das for
ças francesas 'na Indonésia,
deixará brevemente Q coman-

�dO para as.sumir o posto de
Inspetor Geral das forças fran
cesas da Afric(� do N01te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para Erupções da Eczema

",.

• Pomada não gordurosa,
antissética, que, combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

�ocledade�e Vultura ,Notas cientificas
. MUSicai _"

Escola de Música DOENÇA DOS TOM�TE�OS
Por acharmos de ínterêsse

A Diretoria da Sociedade de

CUI-Ipara
Q,S horticultores transcre

tura Musical tendo' creado nesta ci- vemos uma consulta e sua rBS

dade uma Escola id'e Música, copvi- posta! dírígída, sôbre o assup
da aos irnter-essados, com o prazo Ito

acrma ao departamento téc
de 15 dias, á promoverem suas ma- nico d� con�;i�u��a"e utilissi

trículas,' na séde social a rua Te-, m� revista Vitória que se

nen,te Silveiro (antigo Clube

Ger-l edita
em S. Paulo.

mania) das 19 ás 19,30 horas dia- Consulta: /
,

J:iamente., - Desejava saber, por inter-
O curso será gratuito, eXigindO-Imédio do Consultório de "Vi

se dos candidatos os seguintes re-ltória", qual o tratamento 9.ue
quisitos : devo. dar aos meus tomateiros
1° - Idade rrrinima d'e 10 anos.

I
(Tomate redondo) que,' estão

2° - Saber ler, escrever e contar' atacados de uma doença que
até frações ordinárias. julgo ser amarelão. As folhas
Depois de encerradas ás

ins�ri-I
ficam amareladas e logo a se

ções serão realizadas *s provas de guír aparecem pontes pretos
seleção por uma Comissão designa- em tôdas elas vindo a morrer

da pela Diretoria. I semanas depois.
Logo após a publicação elo re- Resposta:

sultado 'dessas provas terão imicio - A moléstia. é ocasionada
as aulas elo curso sob a direção do -pelo fungo que ataca folhas e

Maestro Jorge Kaszás. até frutos.
Florianópolis, i d'e Julho de' 1946. Combater com pulverisações IArnoldo Suárez Cuneo, Presiden- de calda bordalesa e seguir os

te em exerCÍcio da S. C. M. seguintes conselhos: rotação
das culturas, não plantar ou

tra solanácea senão depois de
3 anos. Pulverizar com calda
bordalesa a 1%, -pelo menos

duas vezes por mês, arrancan
do as folhas atacadas e feita á
colheita arrancar todos. os pés
e queimar.

Copyroghl da
The HÀt'E roo H1ARO? ln,;.

,YUi;J!

o t.1ftHOA VE-RMiFUGO
oe fFETTO SEGCOO
E INot:e NSIVO AS

CQIANÇAS �
----------------�---------

B R t TO
o alfaiate indicado
Tiradentes: 1

,/

1. " que em cada quilô
metro quadrado da superfície,
do mar há cêrca de 30 milhões
de peixes.
2: .. que, sem contar outros

nomes, já houve 23 papas con,

Q, nome de João, 16 com o nome

de Gregório, 15 com o.llome de

Benedito, 14 com o nome dê

Clemente, 13 com os nomes de
Leão e Inocêncio, e final�€nte
12 com o, nome de Pio.

3 ... que a primeira máqui
na de calcular que servia para
as quatro operações fundamen
tais e podia ser construida .in
dustrialmente foi inventada

{jY]if um pastor protestante,
Felipe Mateus Hahn, de Ech

terdíngen, que faleceu em

·1790.
4. .. que, mesmo

.

em vida
de Corot, deram entrada nos

.Estados Unidos 27.000 quadros
atribuídos áquele famoso pin
tor francês, o qual necessitaria
trabalhar ininterruptamente
24 horas por; dia, durante un.

século, para concluir todos

aqueles quadros. _

5 ... que, em 1930, o rico co

merciante chinês Sungl Pao, de
Changaí, teve a original idéia
de escrever o seu testamento
na <porta de seu escritório; e

que, após a sua morte, foi pre
ciso arrancar a porta e levá-la'
ao notário afim de que a assi
natura de Sung Pao fosse re-

conhecida e cumpridas as úl- '
"

..
__•. -c, o �

t.ímas vontades.
6. .. que existe em Londres

,

..

um clube original cujos sócios C.a�1ttalsJ uravatas Pllamea,_.
compõe-se unicamente de glo- Meias das melhores, pdos me

be-trotter,s; que, para ser ad-, nores preço .. ,6 na CASA

MIS'I_mitíd., nesse clube, o proposto ICELANEA
- RuaC. Mafra, 6 ....-'!---�

precisa ter percorrido um mi- extenso do que êle próprio: o

nimo de 50.000 quilômetros; e Míssouri, que tem 4.800 quilô
que, além disso, precisa. ter metros de extensão.
boas qualidades de narrador 11 ... que, no último quar
afim de entreter OS seus coI?- 'tel do século passado, ás obje
panheiros de clube com as hIS- ções feitas no parlamento in
tórias de suas viagens e coser- glês ao uso do gás de ilumina
vações. ção diziam que êle, dentro de

7 ... que a arte de tecer foi pouco tempo, despojaria a Grâ
empregada na China cêrca de Bretanha do seu poderio nos

mil anos antes de ser conheci- mares, pois a decadência das
da na Europa, existindo ainda lâmpadas de óleo de baleia
muitos exemplares em bom destruiria a indústria' baleeira,
estado dessa antíquíssíma arte que era justamente a escola
oriental. em que a Inglaterra formava

8 ... queo ar pode ser con- os marinheiros para os seus

dutor de el-etricidade; e que a navios de guera.
sua condutibilidade, á altura 12 ...�u� quando morreu o

de 61.000 pés, é 81 vezes maior marido de uma indígena do
do que ao nível do solo, de- Congo, esta ímdiatamente iça
crescendo rapídamente para uma bandeira na ponta de
além daquela altura. .uma vara em frente á sua cho-

9. " que, mediante preces- ca; que, enquanto esa bandei
sos mecânicos químicos, con- Ta resistir á ação do tempo, a

segue-se obter da carne do ca- víuva não poderá contrair no

valo, isenta de tôdas as albumí- vas núpcias, só obtendo êsse
nas solúveis, fioras de três a .díreíto quando. os ventos des
oito centímetros de compri- troçarem o pavilhão; e que, na
menta semelhantes ás do linho. quela colônia belga, os indí-

10. .. que o rio Mississippi, gerias encaram êsse ritual si
n� Esados Unidos, com 4.000 nal como uma ordem dos deu
quilômetros de percurso, é tal- ses, e a víuva que não proceder
vez o único do mundo que pos- de acôrdo com êle estarás su

sue um a:fluente de curSo mais
I

jeita a terríveis castigos.

,
.

l ,

�i�,�c�?� �Ü
N AVEGAÇAO - EXPORTAÇAO

h, Cons. Mórrci.35 - Floriónôpolis
'

'

'l{'II! Cóixó Post ..l. 192
" ,r;;;. teltl!'r"fiço: ·LVAMA·· - Fon.,s: ts62/�
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_� __ r.:... • �

,

SANTA CATARrN'A.

AV I SO
Arthur Beck
e fr�gueses que' Transferiu a ·sua agên
cia de [orncns e Revistas. para a Praça

IS de Novembro, 24 - 'ao lado do
Restauran'e Estrêla.

comunica aos seus amigos

As
,

VERDADEIRAS' �
�/;

PASTILHAS

VA'LDA
são o uni c o remedio efic o z

para evitar e tratar

0.5 CATARROS, a GRIPE,
I

'

as DÔRES DE GARGANTA (,.

,

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
AtiaU'ltOlJ: f,uír bo .. -- C:>merciais -� RUTaÍg e .Informativo.

Bnd�reço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con.ulte nOisa QrganiZlçQO ontes de le decidir pela com-

,

!)ra 'ou vend� ele imoveh. pinhalll ou qualquer
emprela ·nelte e.tado �

Diretor: •• DR. ,ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADNOGADO

Rua Frei Rogério� 54' - Caixa Postal 54 - Fone 54

'PRECISA-SE
de umn arnpr-egcde . Paga-s4
bem. Tratar à rua Esteves

Junior, 39.

Achados e perdidos
Foi entregue a esta Redação..

uma chave encontrada no. fundes
do Teatro Alvaro de Carvalho.

Uma Limcusine "F€>RP"
tipo 1939 - 4 portas, em per'
feito estado, recentemente pin
tada, para entrega no dia 2.
dei Julho. Tratar à Avenida.
Rio Branco, 145. - Te!. 1541.

xxx

VENDE-SE
Um ótimo 'terreno com 12' rne

troa de frente por 30 de fundoll
com bomba pi água, fossa e urna

, pequena casa de madeira habitã
vel , a rua Raimundo Correia (Es-'
treito). Preço S.COO cruzeiros. Tra

tar a rua Tiradente. 19 -- Sapata
ria Jurity_

xxx

EMPREGADA
PRECISA-SE'

Tr s tar n« Prpçfl da Bandei

Ia, nO. 19. Paga·se bem.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



as novas instalações programadas
pela Intermediária nada deixarão a

desejar, com relação às suas simi

lares. Vas-ta área de terra já foi!

a'dq'llirida e nela serão erguidos

--, .. . _

o �_5T_A_D_O_-_QUlrala.feira�,_4:_:d:..:e:_:J_=_U='h.::...O=_Cl:_e=_.._9_4_6� ---S-

�XtDdebaker- a última ,palavra eu, automóvelL

I
de 2 portas, o Coupé. de 3 pas-j de que tratamos, é um carro para tes, técnicos norte-americanos vi-

sageiros e o Coupé "DoubJe-Dater", tão somente Cr$ 43.100,00. rão a São Paulo ,onde ministrarão

.fez com que penetnassemos nos es- de 5 passageiros. . Explica-se, porém, .o motivo. seus ensinamentos aos alunos da

critór ios, .onde fomos apresentados DETALHES TÉCNICOS As fábricas Studebaker não pro- Escola de Técnicos e Aprendizes
aos senhores \V. L. Young, repre- Enquanto o sr. Stj-engoli nos fa- duzem somente automóveis. Fahr i- que a organização mahterá. Entre-

sentante especial para o Brasil da zla essas obser-vações, fomos,
í

rre- carn, também, e em grande escala, mentes, técnicos da Distribuidora

"The Studobaker Export Corpora- vererrtemente, abrindo uma das motores de, avião, de lanchas, ge- irão fazer um estágio nas fábricas

lion, e Luiz S. A. StrQ.n�oli, inspe- portas do carro. Fomos, entretan- ladeiras, etc. Seu movimento, co- Slt'udebaker, {para ,ad;q'Uiirirem me-

l A' d I li Y -tm cr e' 1110res e mais eficazes conhecimen-lo r da Distribuídera .e e utomóveís to, desculpa os pe o mesmo e seus mo 11'0S exp icou o sr. oung ,

Studebaker Ltda., de São Paulo, amigos que, �om um sorriso aco- pois, inconcebível. Ademais, tos das rnáquínas com que terão de

que, fazia pouco, haviam chegado l�l'cdor, compreenderam que nossa acrescendou ,
- a superior direção lidar., .. . .

em viagem! de inspeção e reorgani-] cur-iosidade era muito n:a�s veloz

I
da

.

The _Stud.ebak�r E,Xiport· Corpo- Será; C?l110 .dlssem�s, a prll�elr�l
. zação das vendas desses faniososl que seu desejo de nus 1111111strar da- ratíon nao visa tao_ somente os lu- C,0!1],?an11l.a a instalar, entre no�, a

•.car ros de alta classe. dos interessantes. I eras, ou melJhor, não procura 10- fabríca de montagel�, com ;aipltal
Cientes do fim de nossa visita os Ao abrirmos o carro êste gra- cupletar-se com lucros extraordiná- I cento por cento nacional e sob a

'senhores Young e Strongoli' se' ças a um disposti \'0 automático, se rios. Estabelecida uma quota razoá- supervisão .de um técnico brasile�-
prontificarem a em companhia dOI iluminou, deixando-nos apreciar, vel de lucro e considerando o gran- 1'0, com mais de 2-3 anos de experr-

:sr. Arnoldo Pamplona, nos acom-Í extasiados, todo o seu interior.' de volume ele produção em todos ências no "metier" �
,

.

. ·

I
Vários caminhões, entre os quais

'Os de tipo pesado (5) toneladas),
com notáveis inovações, que os

tornam. capazes para os fins a que

se destinam, já se acham 'em São

Paulo.
Além destes .outros, como os de

Óleo crú, foram também planeia
dos, com importantes e inadiáveis

introduções. . IN'O decorrer de sua palestra, o -sr,

Strorigoli, adiatou-nos que a Dis
tribuidora de Automóveis Stude-

primeira a entregar os carros en

comcndados nas praças do Espirá- modelares e magníficos
-

edifícios,
lo Santo, Rio, São Paulo, .Minas, onde, em prosseguimento às insta
Rio Grande elo Sml, Goiás, Mato lações já existentes atualmente à
Grosso, para'ná e Santa Santa Ca- rua Felipe Sehmidt, serão instala
tarina, praças essas que estão sob das novas oficinas, postos de lu
sua jurisdição, bríf'icação, Iawagein, estaciona
PORQUE APRESENTARÁ OS MO- mente, etc., de carros, muito em-

DELOS '1947, E NÃO O 1946 bora em pontos diferentes do atual.
Antes de nos retirarmos, f'ormu- Este último local, possivelmente,

lamos .airida algumas perguntas ao será' destinado à permanente expo-
fa'bl'l,'- sr, Young. Entre elas, por que a, sição dos diferentes modelos Stu-

I b
.

TI apresentar o O .sr. Young, que se mantivera à 'O'S setotes de atividades da-pan 'rar e, em assn "
. . nd ,). 1 t

I d St d b k sentar Studebaker nos prometia a próxi- ,rl:ebaker e bem assim, à venda de
:Studebaker 1946 par-te assistin o .", nossa pa es ra, I ca, po e a u e a 'er apre '

,
, . hilí

., ."
,

'

"." d la se ma vinda dos modelos 1947, quan- peças, produtos automo 1 tstícos,,

CHAMPION 1946 tomou a palavra, satisfazendo J10SS0 [l-an Ij)assu COIl}> carros e c s ,
",. "

.,O STUDEBAKER I .

.

d
. - ê

d d do poderíamos, COIU 111,a1'Or brevi- geladeiras, rádios Cen.trum e Oríoa
Ta-o 10:::0 f'0'110S introduzidos na interêsse. E entusiasticamente nos um preço que as emais nao e a o.' '.

194" el f bri
-

') t� u

F'
,

Jarecid otivo dade, receber os tipos <.l. (i e a ncaçao sueca , e e.
.

d
- foi mostrando e descrevendo as Ica, pOIS, esc areCl o omI.

, .�spaçosa dependênCIa on e sao
d el'f

. -

bIt S. s, cOl.npreendeu perfeitamente Para o imclO desses melhoramen�
f· d '!)eras que exa:h1inavamos. A prin- essa 1 erenclaçao, que, a so 11 a-

, .

.'

.guardados os carros cnn la os a ,.

t
_

d' d LIas concre'ne a malíCia de nossa pergunta e, con- tos, cêrca de quinhentos mil cru-
d I t d'" dpio chãmou nossa -atenção para men e, nao e:-; oura s '"

-

.

.oricnta.ção técnica a n erm lana
t

'
.

I' . I tra tôda nossa expecta,hva de 'em- zeiros serão empregados e, poste-
t

-

f' a distinção Ido conjuU1iÍo, que tor- rem nem ampouco as mc 11l ,no 10
".de Automóveis, nossa a ençao

•
OI

d d eus bnraço, nos ,reSIPondeu: Estamos riórmente, uma vez integralmente
'f' d" nam o Stude.baker 11111 carro de lu- , as que, encaran o apenas s·

I
.�hamad,a para um magm ICO mo e- lan'çando nossos carros COlTI "ran- reall'zado o pro,graUJa, o'l1!l:ros tan-�

xb. Assinalou, em segw' da, sua ob- lucros, se esquecern de beneficiar
'f'

'. .

A t" .

�

lo. Era o. Studebaker Champion
. , . , .

. . de sacn ICIO. guerra ,e, pos error- tos terão sido invertidos.
servaçã'O para o fllUsslmo volante e ;os paSSIveIS clientes.' 'f',1946.

, .

d b k mente as "'reves que se ma11l es-
.
Pódem os senhores - disse-nos

<','uas 1'I'nhas aero"dI'na'·1111·cas, seu solar,es os descansos para os bra- Alem diSSO, sendo o StUl e a 'er ' '"
, .

t f II d' t f',:J' '.. tarall1 nos vanos cen ros ornece- o sr. Arno (O - a 1a11 ar aos a J�
Assim CO,11 relação aos lImpa-pa- ChamiplOn Skyway altamente eco-

d
,. . '.

d' cI'on' a'.l.'o·s ,d'o' a',II'.tol,110·b· l'lI'SITIO �, de
' .

.
'

, . .., dores e mateoa pl'lm.a, llnpel Iram " v

rabrisas, as vi:zeiras contra 'os rmos nonuco (1 litro para 9 luns., em
f d

.

que nos empr,egassemos a 1m o um moela geral, a todos os floria-solares os descanços paea os bra- média) tor,na-se um carro, eminen-, '., , . na fabricação d'o mo:del.o 1946, So- napolitanos, que não desmerece-
ços n�s. portas dIanteIras, re10glO temente popular.

lucionado o probrlema, restavam- mos o conceito em que somos tidos,automact:Ico etc Seu custo, relartivamente baixo, .

,espectativa. ,< , ...

nos poücos meses para o término introduzindo em nossa Capital' am�'�
.

não influi, claro está, no COlIl�unto,_'" Nosso entusiásmQ, à pn>porção Os assentos, tanto o diarnteiro do arno em curso. Poderiamos dedi� pIas e módelinas instalações e.
,que o exal1:iÍ'n,avamos detida e curio- quan:to o traseiro, d'e paJIlO Bedford. que, reafirmamos, é simplesmente

car-nos à fabricação intensa dos mais ainda, que a Intermediária já"

) .maravi1hoso e resi'ste.nte.
- samente, ia crescendo. E os nossos de côres que harplOnizam perfeita- modelos 1942 e 1946, que são o mes- providenciou junto a· seus agentes
visitados não escundiam a satisfa- mente com a pintura e d'emais per� OS CARROS ESPERADOS - O mo anterior com algumas novas e no Ílnterior, principalmente aos si�
ção que sentia�n ao verif1carem tences do elegante modelo, são do- PROGRAÍvIA DA DISTRIBUIDORA imjportante's, modificaçjÕes. ,A esse tuados nos cerutros mais po<pulo�
<lüe haviam dotado Santa Catarina ,tados de molas especüüs e ultra' DE AUTOMóVEIS STUDEBAKER tempo, entretanto, Ja havíamos sos, a manUitenção de um amplo
de um belíssimo pr,oduto da maI).u- füITt'es, que não permitem a forma- L'fDA. plan,ejado, a f3Jb.ricação do Stl:ude� estOC}1le, de pe.ças e de oficinas d'o-
fatura automobilísüca norte-ame- ção de reentrandas, tão 'C'omuns MaravHhados com o que nQs fô- baker 1947. Preferimos, então, pa- tatdas ele mo,dern'O aparelhamelIl:to e

l'icana. nos carros de c1assé inferior. ra dado observar, retornamos' aos ra não deixan1103 nossa clientela sob a direção de técnicos de ren'O�

O sr. strongoli esclareceu-nos: O Um outro pomuenor_ que nos cl1a-'j escritórios onde, ainda por algum em faMa, fabricar alguns carros me de modo a que fiqu,em em con�

carro que os senhores estão apre- mou a ate-nção: o encô�to do pri- tempo, mallltivemos cordial c'Onver- (30.000)', quando tinhmTIos para dições de prestarem, com a máxi�
.-ciando, é o Stude:baker Champio.n meiro assento. Move.ndo-se um dis-I'sação. atender cêrca de 20D.SOO ,ped:idos. ma eficácia, uma assistência contí
Skyway, tipo Sedan, de quatro por- p'Ositivo existente ao lado do ban-, O sr. Luiz Strcm'goli, responde'n-l Entre � apresentar um carro com nua e positiva a seus clientes.
tas, modelo 1946. Para o modelo co, o encosto se '. adapta à posição I ira às _nossas perguntas, d�sse-nos alguns melhor.am�ntos e �n ou�ro EscJareceu�nos, ainda, que a So�
1947, que estará áqui dentro em que melhor convIer ao V'Olante, e,

I
que sao esperados, para este an'O,l de linhas ,pmencla e qualidade 1'11- ciedad'e já está receJJendo pedidos,

breve, possivelmente até fi�s. do I em caso de necessidade de 1:erma- cêrca de três mil veic�Ilos da St�-I teiramertte novas, ap,tamos pel'o para 'caminhões cOIn chassis di
mês em curso, foram planeJ,adas neoer na estrada, de tal m'alnelra po- debaker, entre os quaIs., aUiÍomo- último, ou seja, pelo StU!debaker 'v,ersos, taes como os:·M 15 - 1.28"
novas linhas, novas modificações, elerá. ser desl�cado que nenhuma I veis,. caminlhõ'es, câJlnin.hoill<etes, 1'947: Isto eqUlivale lU �iz:r que nos- - 80 RtP; M 16 - 152" - 94 HP e
novas características. Virão dota- cadeIra prcgtuçosa, ou mesmo uma I chassls, etc., todos m'Odelo 1941. Se- sa 1ll1ha de venda fOI, e desneces- M 17 - 152" - Eixo-duplo de duas
.10s de !lma beleza d'e linhas aér'Odi- cam;'! men'Os cômoda, lhe fará in-

'Irão
os primeiros' carros desse tipo sáli'io frizar, grandemente dimimü- velocÍldades (reduzidas.

nâmkas como jámais se há vistQ veja. É bem verdade que outros a chegar ao Brasil. Possivelmen- da. ConsLderamo-nos, entrC!l:an,to, O PEDIDO DOS SRS. YOUNG E
.em cartos de sua caÍl:�goria. carros também apresentam' essa te, como já dissemos àntes; até fins régiamente recompensados. Perde- . iSTRONGOLI

O Skyway f.oi idealizado pela inovação. Porém, muito deixam a! do mês em curso, os primeiros car- mos nas vendas, mas ganihamos na Satisfeitos pela entrevista que
:Studebaker, graças à inspir.ação desejar com relação às apreséntâ�l ros estarão ohegando a São' Paulo. apresentaçã:o de um carro, que nos. nos fora concedida arpresen.tam'O\S
que os contornos simétricos dos das pelo Studebak.r. Com os mesmos, cllegará um onguliha". nosso agradecimento e famo-nos-
.2,viões de grande velocidade, tais Com essa" muMas' outras moder-/ grande carregamento de peças di- FALA-NOS. O SR. ARNOLDO t"e.tirar quando pediram Q.S srs. W.
como a Fortaleza Voadora Boeing, nissimas introduções foram feitas versas, que reforçarão o grande es- POMPLONA - ASSITf;NCIA EM L. Young e Luiz S. A. Strongoli
propulsiO'nada por motores "Cy- nos ·novos e' luxU\osos carros Stu-l t�ue já existenlte naquela zóna. TODOS OS PONTOS DO ESTADO I fossemos os intérpretes d'os seus

<clone", de fabricação Stud·ebaker. debaher; assim o aclimatador, que .A!d:iantou-nos que a Distribuido':' Quisemos, também, ou'vir o sr. louvores ao povo catarinense e da
:Como v;êea.n, os novos modelos Stu- re.gula a temperatu'ra ambiente do I ra de Automo.veis Studebaker, em ArnaLdo Pamplona, sócio-gerente promessa formal de que tudo f,a.�
deibaker Champion Skyway se des- i'l11erior do carro, freios autollláti-I cO'nsequência do ÍJl1cremento que d� �c�edade Intermediária de

AU-1
rão p�ra que Santa Ca�arina seja

-mcam sôbre todos' os demais, pela cos, espaç'Os.o porta-bagagem, eotc. fatalmente assumirá, está inverten- tomovels, 'Ltda. . contemplada com a malar quota-
sua elegante apresentação, devido

A DISPARIDADE ENTRE O LUXO do grandes somas de ,capi,tal de mo- Disse�nos s. s. que, seguindo o

I
possível de earros Studebaker, ain�

.às características de aprimorado E... O PREÇO do a dotar sUlas ins1alaçõ�s. nos exemplo d�, �irma qu.e representa,

I
da este amo. A esta pro�essa, de-

Iflosto e que, podemos afirmar, per- mesmos moldes das suas SImIlares. a In,teJ1l11edlana orgamzou seu pro- vemos acrescentar a do sr. Arnol-
·du:rarão através ele muitos anos. Apesar ,da fama que o preced-e, A linha 'de montagem, por eJiem- grama de 3ltividad'es para o futuro. do Pamplona, diretor-gerente da

)A fábrica prodllz, também, e com dos possantes motores e de suas pIo, - a primeira instalaaa no Naturalmente que nã'o apresen-, Sociedade Intermed'iária de Aut'O�
lOS mesmos detalhes de perfeição, elegantissimas linhas, o Studebaker I Brasil

- ocupará, quando téÍ'mi- tará aquele soberbo empreendi- � móveis Ltda., que, ratificando-a.
\t:om a mesma superior qualidade, é, também, um carro accessivel à I nada, uma área superior a 20.000 menta que a Distribuidora de AU-I declarou que não poupará esfôrços
m.ms os seguintes tipos de, carro- classe média, pelo seu cústo. O mo-I metros qua,drados. tomóvei.s Srt.ude!baker Ltda., ele São nara que sellS 111\l1nerOS clientes se�

ceria: o Sedan de 4 1)orlas, o Sedan delo Champion 19·16, por exel�plo" Para'melhor atender � seus olieill-, Paulo, se propôs realizar. Todavia, jail1 satisfeitos em seus anseios.

Conclusão)

,1

o luxuoso e confortável interior do Studebaker Chempion Skvwey , Seden
de 4 portas, modêlo 1946

perfeito acabamento, as inovações
introduzidas no após-guerra, nos

fizeram esquecer o Studebaker
:1942. Ultrapassara de muito à nossa

o sr, Arno Ido Parrlplona,
sócio-geren te da Sociedade
Intermediária de Automó-

veis Ltda.
haker Ltda, será, sem dúvida, 'a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Lond��3�!.t ����1 ,,�!��� 'id� ,,,:eo��o��.��n�i!"�d�Ip!��E!.. MIc-
atômica explodiu a dois mil e qui- fizesse com que os resultados fos- ma: o referido�jornal russo que, se

nhentos metros acima do alvo mar- sem menores do que os esperados. gundo tudo 'indica, os resultados

cado, devido a um ldgeiro êrro de * foram muito mais importantes d'",

cálculo. Foi o. que informou o cor- INSINUAÇõES DO "PRAVDA" que os anunciados.

respondente da National Broad- Moscou, 3 (U. 'P.) - A imprensa ••

casting Company, senhor Chaplin. moscovita continua fazendo comen-I ENTREGUES AOS RADIOLOGIS.
O mesmo informante acrescentou tários em tôrno da bomba atômica. TAS PARA OBSERVAÇõES
que a explosão ocorreu três segun- O "Pravda" insinuou que a mari

dos antes do momento indicado, nha nor te-amenicana está retendo

Segundo o rmesmo eorrespondente informações sôbre a extensão dos

ao Amazonas

Londres, 3, (U. P.) - Os [orna
listas que ilns�ecionar3lm a fro�
alvo são de opinião que os danos

foram consideráveis. O "Pensaco
la", afirmam os

- despachos de Bi

kind, é um montão de escombros, E'

as avarias sofridas pelos deimais

,I
,)

Nomear:
De acôrdo com � a";·t. 1 S, item IV, do de
creto-lei n, Si2, de 28 de outubro de 1941:

Aldo João .1.'\ unes, para exercer, interina

mente, o cargo de Professor, padrão H, do

Quadro Único do Estado (Desenho, 1" Secção,
20 grupo - Curso Normal e Fundamental do
Instituto de Educação de Florianópolis).

Remouer :

Melânia Pascoal, que exerce a função de
Professor Auxiliar, referência II, da Escola
mista de Alto Macacos, distrito e município
de ·Camboriú, para a mista de Morro do Baú,
distrito de Ilhota, no município de Itajaí.

Remover, a pedido:
De acôrdo com o art. 71, item I, do (�(·creto·
lei n. 572, de 28 de ou'tubro de 1�41:

Manoel de Paula Ribeiro, ocupante do caro

Exeursíenará

Contudo, ao que parece, os ani-

Hio, 3 (A. N.) - A Delegação do com os diretores do Touring Clube,
Touring Cllllibe do Brasil esteve em sôbré a próxima excursão daquele
visita ao interventor do Amazonas.clube à Amazonia, prometendo au

que encontra-se, presentemente.xiliar a iniciativa do Touring, den

nesta Capital. O Inter-ventor Júlíotro das possibilidades ao seu al

Nery entreteve cordial palestracance.

navios, em muitos casos, foram im

portantes.

Desiqnar :
Rodolfo ]ablonski para exercer a função de

sub-delegado de Polícia do distrito de Três

to Nacional do Café consultou ao ma entidade, cabendo-lhes o direito,
DtASP se, em face da legislação vi-l não apenas aos beneficios de fami

gente, seus empregados têem direi- lia, mas também à aposentadoria.
to à aposentadoria ou se esta de

pende da expedição de decreto do

presidente' da República. O' DASP,
depois de considerar a matéria, Iconcluiu que "a situação dos que

já eram segurados· Pêlo IPASE ,.não sofreu alteração- eles -devem

DR. ALDO 'ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

mais vivos conseguiram, em sua.

maioria, resistir là explosão. Aere-'

dita-se, entretanto, que tais anri
mais não estão em seu estado nor

mal.

Alguns ratos, colocados em gaío
las de ferro,' que sobrevoaram a

nuvem atômica mostraram vesttÍ

gios de que estão afetados por al

guma moléstia desconhecida. 1':8-
ses il'atos começaram a mudar 4le

côr, mostrando ainda outros trans-

go de Menores, para � Diretoria de Econo
mia e Assistência ao Cooperativismo.

Portarias de 1° de [ulho de 1946
O INTERVENTOR FEDeRAL RESOLVE

Os que já eram seguradOS t.êm direito
Riu, 3 (A. N.) - O Departamee- continuar contribuindo- para a mes-

Bar-r-as, 110 município de Canoinhas.
Artur Pereira para exercer a função de �o

suplente do sub-delegado de Polícia do distli
to de Três Barras, no município de Canoi
nhas. ,

João Nicolau para exercer a função de 10

suplente do sub-delegado de Polícia do distri

to de Siderópolis, no município de Urus-

Rua Felipe Schmidt,
Florianópolis.

21

tornos. Tais cobaias foram entre

j gues aos radiologistas 'para obser
f vação.

sanga,

Díspcnscr :

Primo Mazuco da função de 10 suplente do

sub-delegado de Polícia do distrito de Síderó

-polis, no município de Urussanga.

:{t

CREEM QUE ESTEJAM ESPA-
LHADOS POR TODO O PAíS

,:Aio, 3 (A. N.) - Os [ornais con-

tinuam a tratar demoradamente
coru maior severidade do caso da
descoberta da quadrilha de Ialsifí-

.... RITZ,
i,,·nes ROXl"

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOB O PATROCINtO D'A RUSSIA
Iminente a 'constituição do bloco do Danúbio

'�(lr,q�tQ�. \tratada,
, f" FriccioneVapoRubn0I

• pescoço e cubra com

Paris, 3 (U, r.) - A iusão cosiouáquia e Austria, em. da- de importancia. Não é neces- ;o
-:.. flanela quente. ,Atúa , O D E O N

- \:!-- __.....::: como uma cataplasma,
I, olitica e econômica entre ai ta mais ou menos próxima? sário assinalar a r'elevancia de enquanto os vapores Fones: Cinema - 1602

,r Albania, Bulgaria e

JUgOSlá-1
A intensa atividade diplomá- s.emelhante empreendimento, que se respiram desin- - As 71/2 hs. -

" via, sob o patrocinio da U. R. tica que reina em Belgrado há para reforço do bloco oriental
..... flat;::a�orr�i�:d��m- SEXO!

S. S., parece hoje, uma reaii- várias semanas, é sintoma da e que é considerado corno rea- Sessão dedicadas ao BELo
sação iminente, esereze um iminência de decisiJes de qran- lização exclusiva da U. R!S. S. Escritório - 1587
correspondente de Belçraâ-i, A ...:__ Uma comédia do s-cuío
jinalidade do projeto é eviden-

I B IEU· d
XX!

te, prosseçue o informante, n8fl·tutO ras,· - stado$ t OI. OS, (lerv,-�O Nacl·ona� de ,_ .. Um fi,lme que proporcio-
pois trata-se de constituir o II V.l

'

. I nará, ás sras. e sritas. um des-
bloco do Danubio. O plano re-I' À .

h d h' h
- �

I Aprendl·zagem CO- file de manequins e líndos-mo-
I t! . - .

toi b
s 19 e mela oras e OTe, avera sessao 50 ene e ].

a lVO a essa uniao tia oi o-. D' d I d dê: delas apresentando "belissi-
.

t d f d t d I
cornernorat iv e da passagem do, Ia a n epen ancra

I (SENAC)
- .

Je O e p;o ,,!n �s L
es � os �rr: .ianque. , mercia.· �aG��f:�oiletes para t(Ylas as es-

Moscou, otta, e [J_ra o e

l-I
.

Fará uso da palavra o dr. João de Araú io, para asei- -

rana. Ter-se-ia, assim, esclare- neler a data com a hornenegezn 'de '.lma saüdação bre-
RUA DA CANDELA.:RIA, 9 CORAÇÕES SEM PILOTO'

cido a riv.alidade, ainda. laten-! si/eira.
10° ANDAR - DISTRITO com

,te entre o marechal Tito e o FEDERAL AiJ'.-lÊE - LUIS TITO -

[amoso liâer comunista, com --, ---------- E D I'TAL AFONSO STUART - ANTO-

relaç�ão. á nova confederação' Como medi-da experimental o SE.RVIÇO NACIONAL DE NJlETA MATOS -N!ELMA
balcânica. Com bases prove- ,v " '. APRENDIZAGEM COMERCI- COSTA - CEZAR ALEl'iCAR
nientes nas capitais inter�s,��- RIO,3 (A. N.) _ A Comissão local de preços resolveu sus- AL (SENAC) CHOCOLATE ..:_ e -

•

<ias, pode-�e fazer uma zM:_a pender, como medida experimental e a titulo precário, até ul- criado pelo decreto-lei n. 8.621' MARLENE (A Rainha . do
geral do tipo cJ.e Federaçao teríor delíceração, o tabelamento do' peixe nesta Capital. de. 10 de janeiro de 1946, torna S'àmba
projetado e como proceder-se- ,

>

público que à cobrança' da
- Preços i-i- Cr$ 400 - 300

ia a instiimiçiio. A bulgária e

1:!IIa-----------'-----I-----I--1II!
contribuição, prevista no art.1- 200

"

a Aloânica, obedecendo a um 4 do cita�o decreto-lei, e fiXa-! "I'mp. até 14 anos".
plano préviamente concertado, yT

.. . da para todas as empresas co- IMPERIAL
anunciaram solenemente a 1ag,",e.n,s .mercíais, será iniciada no mês - As 71h hs. -

.

intenção de reunir-se lipremen- de julho próximo futuro in- TAMPICO
te. ao novo Estado Nacional cidindo a partir de junho cor- com

Jugoslavo, considerado como P E L O rente. Victor Cc LAGLEN - Edward
forma .e11emplar de república' ,A refer�d9.. arr€cad�ção pr?- G. Robinson - Lyn BARI _
,federativa. , Expresso Notur'no do l·ornal cessar-se-a pelo Instituto ue t Mona MARIE

As três nações conseroariam Aposentadoría e Pensões dos e ROBERT BEILEY
forte sua autonomia, mas as

O E-S'rrADO ,r:;omerciários, através de suas - Preços:- Sras. e sritas:-
-oárias barreiras econômicase'.. Delegacias Regionais, na for- Cr$ 1,20
politicas seriam abolidas entre ,ma do aludido artigo no seu Estudantes 2,00,

elas e as empresas do Estado FLORIANÓPOLIS - JOINVI.E parágrafo 2°. Cavalheíros 3,00
seriam exploradas empr07!eito; ,O contribuinte que se atra- "Imp. até 14 anos";
comum das três nações. O· su- SAlDA DE FLORIANOPOLlS: 1 da madrugada. zar no recolhimento da mes-

cesso do vasto empreendimen-
-

CHEGADA A JOINVILE: 7 da manhã. ma, fica sujeito á multa de
to teria como imediata canse- 1% ao mês.

quência o isolamento da nu- SAlDA DE JOINVILE: - 10 da manhã. Rio de Janeiro, 27 de julho
mania e Hungria, do resto da CHEGADA A FLORIANOPOLlS: - 5 da tarde. de 1946.

Europa, forçando os dois pai- João Duarte de Oliveira
ses a gravitar em tõrno do blo- Informações: Presidente
co federalista, até serem ne-

cessária e proçressioamente Em FpQlis. - no- Redação do «0- ESTADO» TOME RNOTintegrados. Quem sabe se sor- Em Joinvile - no- Hotel Prírtcipe
,. . _ ,

te semelhante não .estâ reser-

vada) também, para a Tclie- ... ... � ,__.lO MiLHORAPERITIVO

.',_, <."

'0'�DEO",I"iines IHPÉRI��I
• l

MACHADO I elA.
Ag'Dcia.e Repr..antaçõ". em

Geral
Matrb:: Flol'iàn6poU.
Rua João Pi.to i n. "
Caua Po.tal. 37

.

Filial: Cr••ci6.ma
Rua Floriano Peixoto••/fl

(EdU, PI'6pr�(J),
T,.legl'ama.: ·PRIMUS·
Aa.nbl. aoi principal.
Iftunlcllli� do E.tad.,

(

II(

Pedidos de automóveis modelo 1947
M A'R'CA 8:,

,

FORD-MERCURY-LINCOL,N
CHAMAMOS A· ATENiÇ.ÁO

.

DOS SRS. INTERESSADOS, QUE A FIRMA "TUFFI, AMIN ,& UtMÁO"
(CONCESSIONÁRIOS "FORD" NESTA CAPITAL), ESTÁ RECEBENDO PEDIDOS OFICIAIS PARA

AQUISIÇÃO DE AUTOMóVEIS "FORD", "MERCURY" E '}UNCOLN", MODELOS 1947.

NOTA Os pedidos serão aceitos mediante sinal de garantia. A entrega' dos veículos, obedecerá, rigorosa-
mente, à ordem numérica do registo dos 'pedidos.

'

I

PARA
•

MELHORES ESCLARECIMENTOS, QUEIRAM-SE DIRIGIR À '''AGÊNCIA FORD",
À RUA DUARTE SCHUTEL, N. 7·11, - FLORIANóPOLIS.

I

\

/
, .
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lo Juízo Criminal, foi lavrada, ootem, senteoça condenando à pena mínima (d�
. ereto-lei n. 9,

. de 11 de abril· de 1946, letra b), a João, Cândido da Silva, esta
belecido c·um açougue à rua, Major Costa, nesta C�p,ital, por se haver negada li"

veRder carne com osso .. Yários" out�os .pr�cessos correm. na�uele Juíz.o, relativ(f .

mente a negociantes que mfrmguam as determlnaçoes legalt '\�

•

r

i U Imo a alra �--

Florlánópollt, 4 d. Julho de 1946
,

,4L)EJLIL>JiO

WASHINGTON (8. i. H.) - Os negros, dias de 1776, quando
as treze colonias norte-amerlcanas i desfecharam seu golpe pela
hiberdade, constituiram lição e in�piração, que deu confiança a .

milhões de pessoas para levar a cabo sua luta contra a' opressão
e ai miséria que o Eixo havia Imposto.

Os Estados Unidos, ao comemorar- o 1700 aniversário de sua

independência, a 4 de Julho .prúximo, prestam um tributo ao de
nodado espírito dos pioneiros que elaborou um verdadeiro "go
vêrno do povo, pelo povo e para o povo".

A Declaração de Independência, escrita tão ousadamenta há
170' anos, fOiÍ. um manifesto apenas em, coragem, As colonias, uni
das pela Declaração, tiveram que esperair muitos meses de luta

áspera aité que encontrassem a 'causa para, a vérdadeira cele-

bração. .�'
O ano de 1776 foi uma dura jornada para as bravas' colonias

que lutavam: para se aliviar da opressão. Seus exércitos, pequenos
e mal equipados, sofreram revezes ma campanha. O primeiro
combate naval da longa guerra terminou com a' derrota da peque-:
na marinhai norte-americana; no Lago Champlain.

'

Um dos ma'is jõvens e brilhantes auxiliares do General Geor
ge '\Vashdngton, Nathan Rale, foi capturado quando em missão
perigesa e enforcado pelo Inimigo, As últimas palavras de Na
than Halle, que contava apenas 21 anos' de idade, foram, entretan
to, imortalizadas como Q símbolo da nova nação. "Lamento ter

apenas uma vida para oferecer .à .minha Pátriaí l"

Nenhum país estrangeiro, em 1776, reconheceria ai nóvel re
pública, que ainda lutava; e aos olhos do mundo a guerr-a era

ãpenas um conflito' interno entre a mãe-pátrfa e uma de suas co

Ionías. Sómente a inquebrantável coragem do General Washsngton
'conservou o bravo exército na luta.

t

..

I·

MI. W. L. Young (ao Centro), representante especial para o Brasil da The Stuâe
baker Export Corporation, - ladeado pelos srs. Luiz S. A. St rorigol], inspetor da
Distribuidora de Automóveis Studebàker Ltda., de São Paulo, e Arnoldo Pam

plana, sócio·gerente da Sociedade Intermediária de Automóveis Studebaker.-

quando, nos escritórios desta. última, concediam entrevista à imprensa.
recebendo os últimos retoques

pa-,
te. Inteirado do nosso objetivo, S8;.

ra a sua apresentação ao público. nos respondeu: "Os senhores che

Naquela conc:ituada org,aniza-, g�ram mesmo a te�'Po": E".�� in-« "

ção, fomos atendidos pelo sr. Ar- ves de nos conduzu- as .ofIcl'l1as,_.
ncldo Pamplona, seu sócio-genen- (Condue na 5a. pág)

A. curiosidade levOl�-nos a apre
ciar o Studcbaker 1946 que, seguiu
do nos haviam informado, se acha

va nas amplas offcinas da Socieda
de Intermediária de, Automóveis,

o govêrno deu garantias DR. LEOBERTO LEAL'·
LONDRES,3 (D. :p.) - O Govêrno provisório polones deu

garantias de que serão realizadas eleições livres ainda este ou

tono. Foi o que informou na Carnara "dos Lo-rdes, em nome do
Govêrno, lord Adíson. Destacou o mesmo orador que o Govêr
no. brítaníco não considera o "referendum" como substituto
das eleições.

'

Vão participar dos trabalhos
PA1US, 3 (D. P.) - o cientista e escritor brasileiro, pro

fessor Miguel Osório de Almeida, hóspede oficial do Govêrno
frances e delegado do Brasil ao Conselho Social da O. N. D.,
partirá amanhã, acompanhado de seu ajudante, sr. Paulo Car
neiro, com destino a Londres, onde assistirão aos trabalhos da
comissão preparatória da assembléia geral unesca, 08 quais
durarão. de 5 a 13 de julho: A assembléia preparatória exa

minará os trabalhos dos seis sub 'comités unescos, cada um

dos quais realizará conferência em Londres. Recorda-se que a

assembléia geral definitiva desse organísm., deverá se reunir
em Paris.

'

Foi no Dia de Natal de 1776 . Amtes que a jovem repúhlica ti
vesse motivos para. regosijar-se, o Oenerall �Washin-gton e seu. va

lente exército crusaram o rio Delaware em pequenos botes e

marcharam através da neve para atacar Trenton, Nova Jersey,
onde os britânicos e um regimento de -mercená.rios Hessianos co

memoravam ruidosamente o Natal. A vitória que o General Was
hoi!ngton obteve naquele dia, não sómente encheu .de regosijo tôda
a nação, COIno também forçou os ingleses a rever todo seu pro

grama para a prosecução da guerra. Para Washington, a vitória
constituiu .outra das hábeis manobras que o elevaram ià catego
ria dos maiores estrategistas do mundo,

Agora, qua!ndo os Estados Unidos, em outro aniversário de
sua Independência, 'estão, juntamente com outras Inações, após
vencer outra luta contra a tirania, cimentande os princípios da

PaZ e f'raternâdade universais, os norte-americanos verificam que
a História sempre se repete. Em 1776; um .exército superior, bem

equipado e treinado, obteve muitos sucesso iniciais, mas a fé e a

coragem acabaram por vencê-lo.
Na guerra reeem-terminada, longos anos dle preparatrgps e

ataques iuopinados deram a vantagem inicial ao Eixo. Mas, a

proporção, que liam os dias tre'nscorr-endo, os cidadãos dos Esta
dos Unidos e das Nações Unidas verificavam que a aurora sur

gia no horizonte e que' dias negros estavam se Jevantando para o

Eixo, dias que se foram tornando cada vez mais escuros, até sua

submissão completa.

Tem seu dia natalício, nes-:
ta data, o dr. Leoberto Leel;
digno e ilustre Secretário da','
Viação, Obras Públicas e Agri
cultura.
Pela modéstia, bondade,..

ponderação e inteligência, é
êsse elemento do Secreta
riado da Interventoria, um:-

I
dos que mais se distinguem'
na missão que lhe foi confia
.de iurito ao govêrno do dr.

lUdo
Deeke.

Não ama o alarde, os rufas"
da publicidade, as semos- I, �
teeçõee públicas, êsse belo e

fino caráter. Mas, em com-'

pensação, dá-se ao trabalho,
ao estudo, à reflexão, e age
com oi segurança.' do bom
Senso e a confiança de uma

personalidade invulgar e se-

gura de si mesma.
A Leoberto Leal, os cum

primentos de «O EStado» .

.
i fi
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