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medidas adotadas pelo general Dutra trazem sensação
de alivio às vínmas de comerciantes gananciosos; ·

São Paulo, 26 (Via Aérea) nhecer a opinião de represen- de, outro isentando de direi- ,das consubstancíadas nesses cio Atacadista de S. Paulo, di
_ Dois decretos federais que tantes das classes conservado- tos os gêneros alimentícios im- decretos, cuja oportunidade e retor da Assoclação Comercial
tiveram favoravel acoíhída da ras desta capital, a propósito portados - 'constituem duas alcance, bem se evidenciam de S" Paulo e da Bolsa de Ce

parte das classes conservado- do alcance da nova politica sábias medidas que, sem du- pela acolhida simpática que reais, declarou:
Tas paulistas são o haíxado an- econômica, -posta em prática vida alguma, contribuirão de- tiveram na opinião. publica de - "Os decretos sancionados

I te-ôntem, isentando de taxas pelo govêrno da União. cisivamente para minorar a S. Paulo. Devo assinalar, ain- nestes ultimes dias pelo gene

de .importação gêneros de pri- ,O sr. !3rasilio Machado. N�- crise do ab�stecim�nto que ora d�, que o pynsament� do go- ral Gaspar Dutra, foram at�s
rneira necess.idade, e o que foi to, pre�ldente da Ass'Ü'':laçao assola o pars - �n�e a respeí- v�rno �m. f,:"ce de tais ques- dos mars relevantes, n?s ulti

dad.o,. a publico pela imprensa Com�I"c�al e. da Federação do to d2: qual o comercio acaba de tc:e,s comcldn� c?m o pon�o de I mos 10 anos da �epUJblJJca. Po
proíbíndo a exportação daque- Cc,me:-,clO, dl�se: manifestar-se, e:m documento vista do cO,m��clO. O, preslden-! �e-.se, mes_:no dizer, que co:r_n
las mercadorias. - Os dois 'decretos do go- amplamente veiculado. A As- te da República esta demons- el,es o governo salvou o pais

vêrno federal, que acabam de sociação Comercial de S. Pau- trando, através de providências da revolução civil. Deu um ti

ser dados á publicidade - um lo, e a Federação do Comércio acertadas, o empenho patríó- 1'0 certeiro em certa propagan
proibindo a exportação de gê- do Estado de S. Paulo aplau- tico de enfrentar, com segu- da politica, que se vinha fa

co- neros de primeira necessida- d@m, sem reserva, as provídên- rlança,' as dificuldades da con- zendo á sombra da fome.' Po-

--:--------- __::..:_ , juntura econômica". de estar certo de que, dentro
de alguns meses, o mercado de
todo o país estaeá abarrotado
de mercadorías de toda espé
cie, vindas de todas as partes
do mundo. Consequentemente,
virá a baixa e assim cessará a

angustia popular 'em virtude
da escassez de um sem nume

ro de produto essenciais. Tor

na-se, porém, necessário or

ganizar a distribuição ao con

sumo, mediante transporte fá
cil da produção nacional".

CONTRIBUIRÃO PARA MI
NORWR A CRISE

Procurou a reportagem

CESSARÁ A ANGUSTIA
POPULAR

O sr. Mário Paciullo, presi
dente do Sindicato do Comér-

Notas políticas
A U.D,N. paulista, segun

do se iriiere do artigo do
«Correio 'Paulistano}}, cu

jos primeiros tópicos re

produzimos, não está sa

tisfeito com a atuação do
dr. Otavio Mangabeira:
«Falando à Nação, em

manifesto lançado pela sua

seção de' São Pa:ulo, a

União Democrática Nacio
nal inicia o documento in
ves tindo, inexplicavelmen
te" contra o seu líder, o

deputado Otavio Manga
beira, bem como con.tra o

periodo da vida brasileira
em que serviu, em postos
de govêrno, aquele emi
nente homem público,
Refére-se o manifesto.ao.

+regime eruerior a 1930 e

.o faz deiinindo-o como o

auge de uma éra de deca
dência. Aqui e;tã o trecho:
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A Conferência' da Paz
DECLARAÇ�ES DEU !ltI I Potsdam, c,om.o _ repl'esentan�o importância de cerca de " ..

" DELEGADO BRASILEIRO I uma eontríbuíção substancíal. 185.000.000 de Iíbras estertí-
Paris, 26 (� .. P.) - Ju�tifi: 'para � derrota da Alemanha. I nas.

'

cando o apoio do Brasil a As.slm, o menos que podería- I

emenda apresentada pela Cili- mos pedír é o de fazer unia alu3 '

ATE' NOVE�IBRO
..

na ao parágrafo II do Preâm- são aos esforços dispendido", Oslo, 26. (U. �.) - o. mm�s
bulo do tratado de paz com a pelos elementos dQ povo de-' tI'O de Estrang'eJrq� norueguês,
}tália, O' embaíxador' Hilde- mocrático italiano na sua lu-' .sr, Lange, declarou. a rmpren-

brand Accioly 'pronuneíou as ta contra o fascismo. 'sa, de volta da eapítal france-

seguíntes decla�ações: •. sa, qu� a 90nfel'ência de Paris

"CO'nforme anunciou o hon- REPARl\.ÇOES EXIGIDAS durará ate novembro, se bem

rado representante chinês, 'a
PELA ETIOPIA q�� haja ainda alguma possí-

delegação brasíleira retirou a Paris, 26 (U. P.) _ .Á Etto-
lnbdade de que' as delegaçoes

emenda anteriormente apre- pia exlgíu 100 Jibrns estertí- cheguem a'res�Itados definidos
sentada ao parágrafO II po nas "per eapíta", como Inde-

antes daquela epoea,

Preâmbulo, a favoi' do ,novO' nízação das perdas de vida MAIOR PARTICIPAÇÃO
texto e elll' consequênc'ia. da causadas pela invasão italiana Paris, 26 (U. P.) - O pre-
amistosa troca de impressões do país. O total dei mortos abfs. míer albanês Enver Hoxhas,
sôbre a tese, que satlsfes ple- sinos, segundo a lista dada; é 'em entrevista á imprensa, exí
namente aquela nossa emenda. de 750.00 pessoas. gfu para o seu país o direito de
Pessoalmente, preferida tal- Essa exígêneía faz parte do assinar os tratados de paz, em

vez a supressão pura e simples projeto de reparações, apre- vísta da contribuição dO'S pa
de toda' a alusão aO's snce,ssos s?ntado á Conferência de Pa-I triótas albaneses para a vitó-
da política interna italiana e rIS, re1presentando aO' todo a I'ia aliada.

,

.

a adoção dei outro texto mais
. confO'rme ao mO'delo estabele-
cido nos Preâmbulos dos tra

,tados a serem assinados com BUDAPEST, 26 (U. P.) - Três .ex-funcionários do govêr
os outros paises que fizram !:o hungaro foram executados sob a acusação de colaboracio
a guen'a sob pressão da, Ale- rismo com os nazistas durante a guerra.
manha. Seus nomes são os seguintes: Doeme Sotojal, ex-primeiro
Entretanto, uma vez que ministro; Romenyi Schnewler, ex-ministro da Fazenda e

não ,foi possivel chegar a um Ludwig Szaz, ex-ministro das IIl1d:ustrias.
aCOl'do súbre e.sse ponto, a de

1eg'ação brasileira congratula-IV d '

sel.pelo fat? de, no novO' t�xto, en era par'a o povosejam deVIdamente menCIOna- -

da.s, além da indiscutivel in- MACEIO, 26 (A. N.) - O coronel Alfredo Quintela, co-

fluência das vitórias aliadas mandante do 20° B. C" acaba de ser designado pelo coman

na denocada do regime fascis- cante da: 7a Região Militar, para assumir a superintendência
ta, a paxticipaçãO', tambem in- (:0 Serviço de Subsistênci� ..

Entrevistado pela imprensa ala

discutivel dos elementO's de'- go.ana, declarou aquele ofIClal que, dentro de poucos dias o

'mocrátic�s itaUanos nesse referido serviço começará a vender ao povo desta cs,pital,' ch�r
acO'ntecimento. (�ue a oito cruzeiros e cinquenta 'centavos o quilo. Esse proàu-
No projeto do tra.tado que to, abusivamente, o comércio oferecia ao povo ,pelo preço ex

serve de base aO's nossos tra- torsivo de 14 cruzeiros o quilo.
balhos, parelce-me ter .sido

Oohridado por demais tal pal·- treinamento militar na Rússia
,ticipação, e sobretudO' a coo-

peração' uue imed,iatamente MOSCOU, 26 (U. P',) - Os jornais "Trude" e "Bolshevik"

após a queda' de fascismo as publicaram uma nota do Ministério da Educação, distribuida

forças armadas italianas pres- pela Agência Tass, anunciando a abolição do treinamento mi

taram á vitol'ia contra o nazis- litar para os escolares dos quinto e sétimo gráus, que compre
mo. Esta cooperaçãO' - como tnd�m meni�os de doze a quin�e ano.s de �dade, Também foi

o afh'mou em s€lssão plenária abolldo o trelllamento para menmas dos oitavo e décimo gráus
o chefe da deleg'acão brasilei- que compreendem jovens de dez a dezesseis anos. Não obstan

l'a - foi expl'es�a-mente reco- te, _9ontinuará o treinamento dos jovens do vigésimo gráú, que
,nhecida na Declaração de terao duas horas semanais de exercicio.

«A decadência define-se

pela existência de uma

liderança inferior a que o

país está em condições de

produzir e que determina
um retardamento no ritmo
de progresso que seria re

zoavel esperar-se. A atrofia
do regime democrático com

a proscrição dos valores, li
cessação do estimulo para
os mais capazes criou um

ambiente de desprestigio'
mqral para os govêrnos e

um sentimento

�
de re

provação ou de In iferença
e falta de coope ção en

tre governados gover
nantes ou de aproximação
e colaboração regulada por
interesses pessoais que le-

'

vou para as «entoqrages)}
governamentais e para os

cargos públicos os elemen
tos às vezes menos indi
cado se menos devotados à
causa públiça. Foi a éra da
mediocridade e foi, portan
to, a éra da decadência}},'.

Executados três colaboracionistas

A «liderança inferiàr»,
«a mediocridadé», as «en

tourages governamentais»
e os «cargos publicos:exer
cidos por elementos me

nos devotados à causa

publica» são, no modo de

pensar dos dirigentes da
secção paulista da U,D.N.,
os caracteristicos do pe
riodo de govêrno em que o

deJ.?utado ptavio Manga
beIra exerceu, ,com profi
ciência e brilhantismo, o

cargo de confiança a que
o conduziu a visão escla
recida de um ,Washington
Luúm.

,

"

VULTOSAS TRANSAÇÕES
Em seguida o sr. Mário Pa

cíullo declara que) com a li
herdade de importação, somen
te ante-ôntem foram feitos
pelos importadores paulistas,
negócios de laticínios na Ar

gentina, num total aproxima
do de 100 mil 'toneladas.
- "Po,r outro lado - acres

centou - va,mos receber, pos
sivelmente no mês de setem
bro, farinha americana, que
será colocada na praça de São
Paulo á razão de '130 cruzeiros
o saco ou 'pouco mais".

A CONCORRÊNCIA FORÇARA
A BAIXA

O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista, sr. Ale
xandre Duarte, procurado pe
lo. repórter, disse o seguinte:
- "Teremos de tudo, agora,

pode estar certo. Independen
temente do comércio atacadis
ta, os varejistas vão importar
em grande escala, Pessoalmen
te sou livre cambista e dou
aplausos irrestritos ao chefe

,

'da' Nação pelas duas medidas
beixadas agora. Faremos ccn

cor�,ência com os atacaJdistas
e os preços irão abaixo. O pu
blico não terá, ,pois ,mais ca
restia" .

Muilo be:m
Proto Alegre; 26 (Via Aé

rea) - A lenha esta,va sendo
vendida, em Porto Alegre, no
"câmbio negro". Foram feitas
varias reclamações ao poderes
,com;petentes e, em consequen
da, o:s pr0vrieltários das serra

�rias resolveram organizar um
, sindi'cato, aumentando, ao mes

mo tempo, o preço da'lenha.
Ciente do ocorrido, o Dele

gacia de Ordem Política e Sa
cieI acaba de tornar sem eLfeito
a tabe,la órganizada pelos ser

radores, :passando a vigorar os
preços antigos.

Adiadas- até o
, '- .

anoproxlmo
Cidade do Vat'íCs,llo, 26 (U.

P.), - O '.'Osservatore Roma

\,no" anuncia que a can'Oni�açãl
de Pedro de Brito, o jesuita
português martirisado na In
dia em 1693, e a do jesuita ita
liano BeDnardino Reali foram
adiadas até o ano próximo.
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I QUER VESTIR·SE (OM CONFORTO E ElE<iANClA ?
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua Felíppe Schmidt 22 - Sobrado

I '

TRIBUNAL DE APELAQAO
Resenha dos julgamentos da

Câmara Criminal, realizados em

sessão de 23 de agôsto de 1946.
Recurso criminal n 5.255 da

comarca de Serra Alta, em que
é recorrente a Justiça e recorri

do Rubens Franklin. Relator o

sr. des. Urbano Salles, decidin
do a Câmara Criminal dar pro
vimento ao recurso para julgar Ivaliosa a representação e man

dar que prossiga" o feito quanto
ao crime .do artigo 147 do C. P.

Recurso criminal n. 5.253 da
comarca de Serr� Alta, em que
é recorrente a Justiça e recorri

do Antônio Cubas Sobrinho.

Re-jlator o sr. des. duilherme Abry,
decidindo a Câmara Criminal

negar provimento ao recurso,

para confirmar a' decisão recor

rída

.b.;,.�
DOENÇAS NERV<)SÁS

Com os progressos da medicíne
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
sismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
deum Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos m

digentes, na Rua Deodoro 22. da. , Ils 11 oboras. diàriamente.
•

Sobe o PDpél
de' imprensa (

Washington,; (U .. P.) -

A Adminístração dos' Preços
concedeu um aumento ímedía- ,

to de sete centavos americanos '

por tonelada para o papel de �

in'P.r�n�a vendido .nos Estados ttr:q,Wo,s. " J '

1.,;1 "".

"

II
I

ARTIS'

TREM PRIMITIVO

MODERNO TREM ELÉTRICO

,� "M'.'

IC�",O .M""U"'M......
PAL

DE FIO CÔNCAVO

Que diferença entre o

primitivo trem a vapor e

um moderno elétrico ... e

entre as laminas comuns

e a moderna PAL de lío
côncavo. O #io côncavo Ile
xível da lamina PAL, em
bora mais fino, é mais

duravel, porque segue os

contornos da face com a

SUAVIDADE' DE. UMA
PLUMA, não irritando a

mais sensivel cutis. Por
isto as laminas PAL duo
ram mais. Experimente-as

/hoje mesmo.

PAL
Ffo- CÔNCAVO

-.�""

�blsr>lBUI O'cS,
, '

'

Compan�la Hemmer - Ind. e Comércto
Ruo 5 Paulo, 225

�!')��i.�) Blu me nou
.

, ,

Wtmi;t·lf"Nt'i�;J�r!1lc·]�m,
,J ;- ,.; ..•.

' '.' •

"

• "'i

Para' Tronsport� : EconÔmi�o .Interestedccl
Escolha' 'um' Inte;�âtio';al. "

O' 'transporte pesâd�, n�s' estradas exige'�in caminhão com
",' ....',.," ." 1 ._ .' ',! çÓ: ;,

'resístêncía fôrça, ecóno�ia e vida longa. E estas 'são as
,

,

razões por, que, tantos oPlr�dorés escolhem os caminhões
International para serviços entre: Munícípíos e Estados.

O motor Int�rna:ti�nal "Diamante Verde", POfoSaR�, econô

mico e de. fuhcionamento suave, proporciona mai'or rendi

mento com menor consumo de combustíV'�l _ uma grande
vantagem nõ� transportes a longa' distãilci'a por estradas

acidentadas.
'.

, Procure conhecer melhor :a série Internatíonal, pedirido-nos

·"!.f
., ,

';, � .'l-o.

".1-.:i .1"' ", O'f

''''<; \

".\ -
...

'�. ',i . ..r:

",

".to'

Com os produtos da Interno
fiona' Ho"ast�r V. S. obtém
a proteção de 115 anos d.
•xperiência e ..,..Iço.

o

-u
l�

folhetos descritivos e

í

n f o rm a ç

õ

es sem

compromísse.

c.
Rua João

,... . / ..

\...ronce�Slonanos:

RA..M:OS &:r CIAo .

Pinto, 9 - ex. Poqtal22f) - Fone
Tial. Somarc - Florianópolis.

1.641

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

irritação. Usado a tempo, VIlIIJllIU' ua A
'evita I!JUitos resfriados. WI'-'. VA..I"veNOL
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s
"Número avulso.. Cr$
N � m e r o avulso

,

domingo ..... Cr$ 0,50
No interior

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso. . Cr$

-

Notas Politieas

FRANKFURTH, (U. P.) - O governo militar norte-
americano revelou que detem cêrca de setecentas embarcações
pertecentes a mais de 12 nações, na zona de ocupação norte

americana. Tais, unidades estão concentradas num trecho de
rio de oitenta milhas, desde Regensburg até Passau, na fron-
teíra austríaca. '

,

. Todavia, não' foi feita nenhuma revelação relativamerrêe
ao número de unidade em poder das autoridades norte-ameri
canas na Austria.

-

80,00
45,00
25,00
9,00
0,40

Laboratório
Clínico'

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. �, S. Medina Parm, Narbal Ah,es Ue SOUZIl

farm. L. da Costa Avila

Exame de 8C\:\gue. 'Exan16 para verHic4çõo
de cancer, Exame de u:rina. Exame �QrQ

verificação da gravidez, Exam� '<ia escarro,

Exame para verificação de doenc'oa, do.
�ele. boca e cabelos,

,

Exame de fá:zes •

Exame r de secreções. '

,Jlut1)vaccinas e - transf.u!Jão de sangues,
l,;xame qu�mico de farinhas, bebid'a.

café. águalll, etc.

.,',

•
I. j, ,

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

" Hoje 6 amanhã 'será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância .no receituário médico.

ADV()GADQ'3 .1
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'TÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sola 5
,

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

I

90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Direção de:

BARRINROS FILHO
I

"

"

..

"

F1 ;

t' -.

H.1miS:üt#fij'arm
.,

'.",." • I

• TELEFONES' MÀIS;'i.N'Et�E'SSITADOS
.

.!' B?t;l���,o.� .... '., •...•.. �··t!.l,,,.t� .... 1313"

Policia .•......................•• 1031'

'Delegacia O.' P. Social :,.;·i .. L .... ]57�

:Mater�idade , .. ,..... 11S�
,.: Hospital Nei'ê'tl,' 'Ramos : ..', ;...... 831',

Santa Casa ......... : ....... ','.. • • 1036>

Casá de' 'Saúde- S. Sebàstiâo .••••• llSI'

..I.ssistência Mueicipal 16�

Hospital Militar .. ',' . . .. . •••• ••• 11&1,
140' B. C. •••.••.••••••••••••••• J.SSClI'
Base Aérea" _. . . . . • . • • . • . • • • 78t-

7" B. I, A: C. "............. 1593

'Capitania do. Porto. , •. . .• . . . . • • • • 13811

16- C. R. • ]60.,.

Fôrça 'Polidal 1203'

Penitenciária ......•••.••.••••••• 15111'
HO 'Birta:d" n ••••••••••••••••••••• 1022'

"A Gqzeta" � � •• . • • • • . . . • •• l65'6

"bi�rio da Tarde" 157"

L. B. A. . .....•.....•• : . • . • • •• 1644

Emp. Fu,ne(p.ria Ortiga ...••.••.• ZOll

RETIRARAM SUAS CANlJI

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve ali

fabricadas em outros Estados,"
retiraram suas candidaturas,
para csinar nos Jares catarí-

r uenses,
- em vista da certissí- l

rol! vitória do aperitivo KNOT. I",
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ANIVERSÁRIOS:
OSCAR SANTOS PEREIRA
Transcorre, hoje, o an.versá

río natalício do sr. Oscar San
tos Pereira, competente tele
grafista do Cab Submarino.

STA. IÉTE PHILIPPI
Assinala a afeméride de hoje

.maís uma festiva primavera
da graciosa senhorinha, Iéte
Pillíppi, fino ornamento da
nossa sociedade.
SRA. MARIA DE :3F.M FAI8CA
Aníversária-se, na data que

hoje transcorre. a exma. sra.

Maria de Bem Faisca, espôsa
do sr. Hermínio Faisca, comer
ciante.

HUMBERTO MACHADO I
A data de hoje, assinala o t

.anlversárío natalício do sx.!
.Humberto Machado, funcioná
.río dos Coreios e Telégrafos.
DR. RENATO M. BARBOSA
Transcorre, hoje, o aníversá

Tio natalício do sr. dr. Renato
M Barbosa, provecto advogado
.na Capital Federal.

Fazem. anos, ainda hoje, OE

srs: Hélio Teive, Jairo Vaz
Celso Vieira,' Amatirí Catado
.Juníor, Rodolfo Paulo da' oil
--va, Benjamim José e José
,Maia.

NASCIMENTOS:
Encontra-se em festa o lar

-do sr. Argemiro Bento da Sil
'veira sargento da Fôrça Po
.lícíal do Estado e de sua exma.

.espôsa d. Aurea Silveira, com

o nascimento de uma linda
_garota: que na pia batís.nal
-receberá o nome de Ana Marlí.

O lar do sr. Altamiro Sate
�TO Santos, funcionário d "SGe
diário e de sua exma. espôsa
d. Maria Terezínha, foi enrí
quecído com nascimento de
.um robusto garoto.

VIAJANTES:
Encontra-se em Floríanópo

.Iís, o sr. Alberto Quintero, ati
ovo inspetor regional da concei
tuada Cia. Aliança da Bahia
Capitalização.
DR. VIRGILIO GUALBER"I'O
Procedente da Capital Fe

.deral, encontra-se entre nós, o

.sr. dr. Virgilio Gualberto, an
.

tigo Diretor do Departamento
.Estadual de Estatística.

ENFERMOS:
Encontra-se acamado o nos

so dístínto conterrâneo sr. 01'
Jando Fernandes, dígno conta
-dor do Banco Nacional do Co
.mércío.

Encontra-se enfermo o. sr.

..Jaime Linhares, alto funcioná
Tio da firma Carlos Hoepecke
,S. A. Ind. e Com.
MOVIMENTO DE PASoSA3·EI
�ROS DA PANAIR DO BRASIL

S. A. NO AEROPORTO DB
FLORIANóPOLIS

DIA 24:
Procedentes do Rio de Ja

.neíro: - Santos GugUelmi e
. .Luiz Lazzarin.

.

Hrocedentes de São Paulo:
-- Arnoldo Pamplona.

Com destino á Pôrto Alegre'
� Franz Meyer e Jossif KJn
.fíno.

DIA 25:
Com destino ao Rio de Ja-

.neíro: - Aspirante Luiz Má
rio Corrêa Frevsleben, Danton
Lopes de Oliveira, Cartr.en

'Be�sa Pinho e João Coelho S11-
'va.

Procedentes de Pôrto Ale ;re:
-- William Stow Velentine e

Manoel Lopes Silva.

I" ,

\
\

t

,
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Patrimônios como êste
PRECISjlf SER PROTEGIDOS

Todo criador sabe o que vale um ani
mal de raça. O que vale e quanto custa ...
Há fortunas aplicadas em exemplares
magníficcs que, entretanto, estão sujeitos
a muitos imprevistos. Se você possui ani-,
mais de raça, faça o que todos os cria-

dores esclarecidos estão fazendo: prote
ja essa aplicação de capital através da
Carteira de Seguros de Animais, manti
da pela SATJYíA, que lhe assegura uma

indenização, em caso de morte de
qualquer animal de valor.

8 CARTEIRAS DE SEGUROS:(:,

"<!,.

Acidentes Pessoais
In cêndi ,

Autornóveü
Fidelidade e Fiança

Acidentes do Trabalho
Tr.. nsportes
Anirrwis

Responsabilidade Civil

SUL AMERICll. TERRESTRES,
MARíTIMOS E aCIDENTBS
A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU G�NERO DA AMÉRICA DO SUL

RIO DE JANEIRO

QuandoAGRADECIMENTO
Altamiro, Guimarães'

Cora Seara Guimarães e filhos, Capitão Adhemar de

Mesquita Rocha, senhora e filha, na impossibilidade de
fazê-lo pessoalmente, agradecem a tôdas as pessoas
que os confortaram com manifestações de pezar pelo
falecimento de seu querido espôso, pai, sogro e avô,
ALTAMIRp GUIMARÃES.

Legião Brasileira
de 4ssislência

....:;/I
..

i{
'6..

..�w
�

"v�
e'

Ise�resfi1ã",'Nada para engulir.
Friccione com VapoRub! Atúa
como uma cataplasma, enquanto
os vapores medicinais aliviam as

r1G!\'81f.i�it

Realizou-se sábado último, às quinze
horas, no ,Clube 12 de Agôsto, uma gran
de reunião <los presidentes de diver
sas associações, à qual comparece
ram também as figuras de maior. re
lêvo da sociedade local e representantes
de tôdas as classes sociais, convocados
pelo presidente da secção catarinense da
Legião Brasileira de Assistência, dr. YI
mar Corrêa, para organizarem e concre

tizarem, com a brevidade possível, inten
sa campanha social em benefílCio da po
pulação pobre da cidade, notadamente da
que habita os morros da cidade.
Presidiu a sessão o sr. Interventor

Udo . Deeke, ladeado pelos srs, Arcebispo
d. Joaquim e des. Medeiros FiLho. pre
sidente do Tribunal de Apelação, fazendo
ainda parte da mesa os srs. drs, Carlos
Gomes de Oliveira e Lúcio Corrêa, se

cretários da Justiça, Ednrcaoâo e Saúde
e Segnrr-ariça Pública, respectivamente;
ceI. Lopes Vieira, prefeito da capital e

Severo Simões, presidente da Associação
Comercial.

.

Com a palavra, o dr. Ylmar Corrêa
fêz uma exposição da finalidade da reu

nião, que era a de congregar esforços
para a obtenção de meios com que sua
vizar a situação aflitiva em que se de
bate boa parte da nossa população, ou

sejam os que resi·dem nos morros íngre
mes que cercam a cidade, os quais pre
'cisam de roupas, alimentos 2 rernédíos.
Para a realização da filantrópica ini

ciativa, o dr. Ylmar Corrêa explanou, a

seguir, a sua organização: Uma Comissão
Central, assim constituida: Preaidente: o

presidente da L. B. A., vice-prestdeutes:
O presidente da Associação Comereial e

o presidente da Assocíaoâo Catarinense
de 'Imprensa; 10 secretário: cônego Fre-

der-íco Hobold; tesoureiro: O tesoureiro

Ida L. B. A. .

Um Conselho Consultivo, composto das
senhores:

I
Interventor federal, Arcebispo Metro-

politano, presidente do Tr'bunal de Ape
ção, prefeito da capital, comandante do
140 B. C., comandante da Base Aérea,
comandante da Base Naval, presidente da
Sociedade de Medicina, presidente da Or
dem dos Advogados, presidente da Asso
ciação dos Varejistas, presidente do Clu
be 12 de Agôsto, presidente do Lira Te
nis Clube, presidente do Democrata Clu
be, presidente do Clube 15 de Outubro,
presidente do Clube' "Brinca Quem Po
de",. pr.esídente do Centro Acadêmico XI
de Fevereiro, delegado do Ministério do
Trabalho, diretor d'''A Gazeta", diretor
d"O Estado" e diretor do "Diário da
Tarde".
Depois de submeter à casa. a aprova

ção de tais elementos para o desempe
nho das funções designadas, o que foi
aprovado com vibrante salva de palmas,
o de. Ylmar Corrêa, declara:

- "Todos unidos, a nossa campanha
de assistência social há-de obter, sem

dúvida, os mais auspiciosos resultados".
Depois de usar da palavra o sr. desem

bargador Medeiros Filho, cuja oração foi

Iprofundamente sugestiva pelos dados
apresentados, que altamente Impressio
naram a assistência,' o sr. dr. Ylmar

cor.,rêa agradeceu a comparência de quantos
atenderam ao seu convite, sendo, após,
pelo Interventor f.ederal, sr. Udo Deeke, ,

encerrada a' sessão.

AGRADECIMENTO
E MISSA

a confecção de vacinas
antí·rábica

Para

A f T d MARIA HEN A In.p.etorill Regional de Defesa

r
aml la e -

Sanitária Animal em São José
RIQUETA DE MEDEIROS elltá vivamente interellsado em

(Qu!HJueta), agradece, .en- adquirir pelo preço de Cr.$ 120.00
sibilizada, a todo. que o

I
qualquer cavalo ou burro velho ou

confortaram no doloroso imt)restável para .erviço.
transe por que pa.sou e -------------------------------

convido os parentes e ami-
gos poro assistirem à mi.sa de 7o,
dia, que fará celebrar dia '30,. às
7 horas, no I.greja de São Fran
cisco.
Por mais eate ato de religião e

amizade, antecipadamente agra
dece. 3 Y.-l

Estabelecimento Gráfico Brasil.
Rua Tiradentes- - 10.

Brevemente, inauguração de uma bem
montada papelaria.

Serviço de mensageria,
Rapidez e· eficiência.

Salão Record - Praça
FONE: �6 96.

1 S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sob a ·curadoria americana' Ouro para Denti��a<;
22 Qu llstes (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

I

Nankím, (U. P,) - Infor- ainda não foi submetido á
.ma-se que o generalíssimo aprovação dos comunistas. i
Chiang aprovou o plano de con- Um porta-voz dos comunistas,
ciliação, no sentido de colocar declarou que a sua impressão f
todas as áreas disputadas da pessoal era a de que o coman-IChina sob inteira curadoria do comunista hesitaria em acei-Iamericana, até que se chegue a tar o plano, sob a alegação de
uma solução final com os co- que o govêrno poderia decidir
munistas. .que todas asáreas sob ocupação
O plano foi apresentado por comunista são áreas disputa

círculos do governo chinês, mas das.

PedidO ao

D&PÓSITO DENTARIO
M4:S'ETTI

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO
cp_e eflvia,rá ,lista de preços •.

, -Truma.n nada
'e pescar--------:--:---SELECÕES

,
Da Base Naval Americana -na

Bermuda (U. P.) - Trumari

já está aproveitando os dias

I ensolarados que fazem neste

pequeno tracto da Bermuda, tal
,

como qualquer outro turista.
Acredita-se que o presidente
norte-americano passará vários

,
dias passeando, nadando, t'o
mando banhos de sol e gozando
das magnificas vistas que a re

gião oferece.
O iate presidencial "Williams

burg" se encontra ancorado em

um ponto isolado desta base
naval.

24
., .1

ar!l�os 'I
"de:;' 'maior I
atualidade I

COMPRE SEU EXEMPLAR 1
HOJE MESMO I l

C�� :ó_::�3 ,o�
,

CONTA CORRENTE POPU�AR,
JU! os Q*/2 a 8. -- Limite Cr$ 30.000,00

Movirnentaçêo com cheques

Banco do Distrito Federal S.4. RESOLVEU PESCAR TAMBEM

Hamilton, Bermuda, (U.
P.) - O presidente 'I'rumanj'CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
que nunca roí pescador entu-RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 siasta, decidiu experimentar a

Rua �rajano, �3 • floriãnõpoUs sua sorte na primeira pescaria
=�-=====�====�==========�====--' que realiza nos últimos quator-

ESCRIT(}RIO JURÍDICO COMERCIAL ze meses.

A.llunto.: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Inf.ormativo.
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catar-ina
Conllulte nosso Organização .orrtes de .e decidir pela com

"lra ou venda de il1.'loveis, pinhais ou qualquer-

empresa ne3te estado
'

Diretor: �. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

A TOSSE
REBELDE

s. fRAQUEtEENos PULMÕeS
'Evite ê S 5 e r i s c o !

Para -bronquite, tosr, :;,'e e coqueluche. use

PEITORAl. DE

ANACAHUITA
-

�
.

•".:jJJlM (J»nposif,
Vae ser suspenso
Londres, (U· P,.) - A emis-

sora" de Moscou vem de anun

ciar que no ano próximo será
abolido o racionamento em toda
a União Soviética.

Tenha to empre em ÇOQcI unta garrafinha

nPERITIVO «KN 0.:1»
de

Resolvido, enfim, seu problema· financeiro! Mncldade -SocÍ'at-
Adquir'a' TU'DO de que necessitar, De'm-ocrática

A Mocidade Social 'Democrá-
de UIIA. SÓ VEZ, .;� tica convida a todos os moços,

Pa,aando PAB,CELADAMEMTE, sem di&.tin,ção de classe, sexo,
" cór, ase inscreverem na M· S. D.

com .. VANIJ.'AG,E.S da compra à, vi•• , D.
serVindo-se do A inscrição estará aberta das

.1', -

, 9 às 12, das 14 às 17 e das 19

SISTEMA -CREDI ARIO KN,OT ,'o à 21'horas, na sede do P. S. D.,
á Praça Pereira e Oliveira, S. N.
(Edifício Eduardo Horn) de se

gunda-feira dia 26 .até quinta
feira dia 29.

R..pas
Galpdos

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias.

Uvros
Chapéus ",

.

Instalaçõet.létricas.�
Artigos par. '.....nteS"

-

Peles
Casacos
Q�alsqu.r artllOl

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Foolis.

Encarrega-se- âe; compr-a, venda, hi

poteca, legalização, avaliação � adnii.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S, A,
aistracão "de imóveis.

Orzaniea, também, papéis para com

pra
.

de propriedades pelos J ns+i tu t-te

de Previdência e'Montepio .Estadual _

El!pcdI..... , 0..8 Jf i,' • di., 104 J. 17
_

....
_

� O.K.�.

II laboratório
II' Radio-T'e onico-Efectron

I F'und s do e-m 1935
Montagem de !'·ídios. Ampli·

I f!cadcre5l-Transmiilllot'eSl

I
Material irnpo·rtad... direta

meIlte dos U. S. Ao

Pro or ietár io
1 Otom;;r GA,Orges Bühm ,

I'
E:t>étte - Tecnico - Profillsiof\a) .J

formado ntl Europa
c"lol'ianópo �.

�U(l 10,"0 'Pinto n 29 - Sob,

Quando a.lguém. tAl_e_
Iheiro da ilnstraçlLo a.-cima,�
lhe. em o.mlLvoel gesto, um câlice do
"xcelente aperitivo KNOT. Iembt'&
"" v, Sia.. de acrescentar. ao agra.cte..
....... gentilez":Et1EE1M-
ern O I1,EU APERITIVO

PREDILETO!

: 1fT4ii-�ht� I'\��
U/1MaDuro IM KHOTSA.InD-.(O/'f. E U6UROS

r
__�_ BT.I..P.I.I _

r--------------
I

-

J SElECOES"
I' ,

I' QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o" que \h.

interessa é! realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado 'I)Q

p·ara que al�uma falta não se repita: e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar t encami

nhe-a á SEC-:;AO RECLAMAÇõ�S.
de O ":STADO. que o caso será levado

MARIO SCHAEFER sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendc Y. s. uma informa-
Representante ç;'� do resultado. embora em alguns ca-

,

sos não sejam publicados nem a recla- J

�:����..;=; r
ID',," .- • " ..".õclo '"'""-

- .

Oficina Síêmara

NOVO HORÁRIO DA

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os Q

····"1�-----------------

o SEU ORGANISMO
PQECISA De UMA

LIMI>EZA G,ERAL

o mElHOR'DOS mELHORES
I..'C � .. $,"� 40�

CQMO �MA OA6 ��N(;�:ldeo�_!;,�l;Q�EDGUU;���,D",�M���O.�..A101l_-'\II""
� "

.

24 artigos I
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I
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Serraria Madeiras
Duras

VENDEMOS Berraria para m,a

I
deiruB du ros , em funcionamento

I em ,Tijuca., acionada por motor

! elétrico la HP. polia', transmis
I
sões, serra circular rrio n to d o , tudO'
registrado no INP, e mais 3 carre-

I

t5ell refõrç�do�. C'r,$ 50.000.00,
.

V. DE SANT'ANA & CIA,
Caixa Posta\' 232 -- Tel. «SOMATID>

FLORIANÓPOLIS
Rua 7 de Setembro 612
ESTREITO -- FPOLIS,

3";, alt.-:!

Esperado em

Buenos Aires
Buenos Aires,

-

(U. P.)
Anuncia-se que o embaixador
russo nesta capital, sr Serguiev.
chegará no dia 27 do corrente •

ELECTRO·MECÂNICA
Con.et'ta�-.e Geladéiros, Registra
dora.. Numeradora.. Carimbo••
Mimiúgrafo., Máquinas, de 'Escre-

, 'ver. Calcl,lIar. Costurar etc ...
Enrol�mentos de Motore.. Esta.
bili.adores. Voltímetro. e demais

aptuelhoa elétricos.
Atendem-ee chamado8 fora da cllpi
tal sob a direção dos Irs. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO

TREMEL
Rua Victor Meirelle. n.O 18

(PORTÃO) ,

AOS SOFREDORES
ADro. L. GALHARDO,' ex-médica
do Centro Espirita Luz. Caridade
e Amor, comunico.' a mudança
do seu con.ultÓrio para a rua do
Senado. 317. 2,0 andar, Rio de-

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20.00).
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Num dia chuvoso, em Junho de 1396,
Henry Ford cruzava as ruas de Detroit,
com seu primeiro carro - um veículo
ruidoso e instável, de rodas de bicicleta
e carrosser ia à' feição dos velhos tHburis.
Uma nova era começava para a humani
dade - a era da produção em série, que
revolucionou a indústria universaL.. a

era' do motor a explosão, que acelerou o

progresso, reduziu distâncias, aproximou
cidades e países, trazendo novo confôrto e

bem estar ao homem I

7

FORD

FOR

Hoje, a Ford Motor Company ólha para
-êsse IUeiO século de atividades, em que
mais de trinta e um rn ilhôes de carros e

caminhões Ford sairam de suas linhas de

montagem para todos os recantos do
rrrurrdo, não somente Como um motivo
de orgulho e celebração, mas antes de
tudo como um estí'rnulo para novas e

grandiosas iniciativas, dentro da tradicio
nal filosofia básica de Ford,· de proporcio
nar sempre melhores produtos e melhor
serviço para o público.

MOTOR / \

1896 VANGUARDA,o. o N A

�OMPANY
,

HA
,

SECULO ooeM E 10 1946

ESCRITÓRIO JURIDIf;O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobi'liãrio)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV()GADO
,

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

'1.'.__ .",,- �!lereçG telegráfico: "Elibranco" - LajeE> - St- Catarina

B R IT O
O alfaiate indicado
Tiradentes.7·

.

r'
I

«6 R I L L» e LIVROS GALANTES
Legitimos Nús Artistico. de Hollywood:6 foto. 12xlB C ....$ 70.00
pelo reembolso_ O. Araujo Carneiro -- C. Poetai, 1126 -- Rio.

Peçam-I\c,s catnl:>go" d cs livro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CORRIDA DA paZ-Inflamada no túmulo de Roosevê'lt,
deverá chegar hoje às 20 horas, a.· esta Capital, co!o
duzida por atlétas,. a chama votiva do· Fogo Simbólico.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

NOVO C01\'IODORO DA resse clubista, para se dedicar taleza, a linda capital do cea-. zado, pela manhã, iniciando o
F V M S C oscluslvamente ao progresso rá, berço glorioso de José de 20 turno do certame da 2a Di-

Escreveu Aribaldo Póvoas) sempre crescente da arte de Alencar, o grande romancista visão, entre Colegial e Coroa-
deEm recente reunião da Fede velejar, reundndo seus amigos, brasileiro, autor magnífico de dos, terminou -corn a vitória do
'ração de Véla e 1\'loto1' de S. Ca- quer do Iate Clube, quer do "O GUARANY, da IRACElVIA r,prímelro escore de 10 x 5.
-tarína, foi eleito para o espi- Veleiros da Ilha, num êlo po- de Sr..FfANEJO. dos FILHO::: ---------'-------,.--:------------
nho.so cargo dei presidente des- deroso, fazendo desaparecer DE TUPÃ e mais fecundo tal
sa entidade, depois de um pré- no' seio da vela eatarínense, vez e, sem contestação, e mais
lio, renhido, o esportista e

I
animosidade e mal entendidos, brasileiro dos escritores nacío

apreciado pelejador sr, Mário beneficiando assim o nosso riais.
Nocettí. Cargo até então ocu- esporte. Eis porque, a nova José de Alencar, pelo .seu

pado pelo pulso forte e vigoro-I aquisição da F. V. ]lI. S. C. ele- estilo primoroso, original que
so de Flávio Ferrari, que to- gendo lUanoel Gonçalve.s, para o levou a trabalhar pela .Ior-
mou as rédeas da Federação, Vice-Comodoro, merece os mação do dialeto, brasll-iro
quando a véla harríga-verde nossos aplausos. tem um lugar de superior .des-
parecía pericilitar, razão das lO

taque na história da literatura
aeonteeímentos ocorridos, por I RESULTADO DOS JOGOS EM nacional.
ocasião do último campeonato SÃO PAULO E o "Fôgo Simbólico" exal-
ocasião do último campeonato, Damos a seguir os resultados tando dois vultos de Pátrias
realizado nesta capital. Com das .partídas travadas ante-ôn- que se compreendem, ilumine
seu espírito harmonioso e ver- tem em São Paulo, em prosse- o' preito desta consagração,
dadeíra compreensão espoetí- guimento do Campeonatc elevando nossos corações, da
va, Flávio conseguiu que o es- Paulista de Futebol: humildade do nosso reconhe-
porte dei véla em Santa Cata- Santos, O x S. P. R., O; cimento, ás, paragens em que
rina, tives.se sómente uma fi- Palmeiras, O x Comercial, O; repousa a imortalidade, de on-

nalídade, qual seja a contínua- Corintians, 5 x Portuguesa de dirige nossos desígnios o

. 'ção do conceito que- desfruta- Santista, 2; . campeador impoluto, defensor
mos na véla brasileira, fazen- Portuguesa de Esportes, 2 x intemerato e extremado S8r
do sentir da necessidade de Ipiranga, O. vidor de Pátrias livres: Fran-
uma união coesa e resoluta, ,.

klin Roosevelt,
entre o.s amantes da arte de NO RIO

b tí
. L. D. N.

velejar. Sou dos que com a 1 Rio, 26 - Foram os segum-
de víseíra erguida e ânimo de- tes os resultados dos jogos da. VITORIOSO O CLUBE
cidido a atuação de Mário No- oitava rodada do campeonatc A'fLÉTICO
-céttí na vélá catarinense, pois carioca de futebol: Ante-ontem, á tarde, no Es
acreditava sempre num ímpe-] Frâmé;ng;o, 6 x Bonsucesso, O; tádio da F. C. D., efetuou-se o

cilho as boas normas esportí- Fluminense, 2 x Vasco.O; jogo final do 10 tunno do Cam-
vaso Posso ter errado, mas Botatogo, 2 x S. Cristóvão, 2; peonato da, la Divisão, que
não me penttencíareí, Agora América, 3 x Madureira, 1; teve corno adversário os con-

que Mário Nocétti, a.ssumindo Canto do Rio, 5 x- Bangu, 3, juntos do Clube Atlético e do
um cargo de relatiya Impor- .. Bocaiuva, conseguindo o prí-
t�Thcia, aqui estou com a críti- VENCIDO O FIGUEIRENSE, ) levar de vencida a par-
ca de sempre, como tambem EM BLUMENAU .ida, Ipela .contagem de 6 X 3.
elogiando, si por ventura sua Exibindo-se, ante-ôntem, em Com mais esta. derrota o Bo-

atuação á frente da véla bani- Blumenau, contra o bi-cam- caiuva permanece no último
ga-verde, seja de môlde a me- peão .local, Palmeiras, .o Fi· lugar, sem nenhum ponto ga-
"receI' elogios. gueirense, desta .capital, to: ,nho.'

* derrotado pelo escore de 7 x 2 Os quadros: Clube Atléti-
YICE-COMODORO MANOEL Schramm e Teixerinha, (�( co: Currú, Brito e Katct.pis;

GONÇALVES quadro blumenauense, f0ram IDrasmo, Miro e Nelson; Ma-
Escreveu Aribaldo Póvoas) as 'grandes figuras do jôgo. ,chado, Hélio, Djalma, Capeta e

Boa aquisição conseg.tiu a: • Irassú. Bocaiuva - Rubinho,
F V M S C, elegendo .seu Vice- CORRIDA DA PAZ DE lS4G Barbato e Dinal'lte; Nenem,
Comodoro, a fig'Ul'a simpática O Fôgo foi sempre em todos Luiz e Pacheco; Waldir, Per
do esportista Manoel Gonçal- os dclos da Civilização e em rone, Bodinho, Medinho e Lau

ve.s, legitimo e incansáve-l ba- tôdas as fases _da história d!? ,ro.
talhador da véla barriga-verde, Humanidade, o símbolo da I�.. COInlql,listaram os tentos :"

onde tem dado todo seu esfor- denção e dos destinos do h,)- Cajpeta. (3), Djalma (2) e Hé

ço, procurando sempre, com mem.- lia, para o quadro vencedor,
palavras repassadas de since- Há rnil'enios 'que se'esmaita e Medinho (2) é Perrone, pa
ridade e verdadeira com,preen- a fôgo e a sangue a vida das ,ra o Bocaiuva.
são elsportiva, todos os obstá- Nações e, desgraçadamente Juiz: Newtdn MonguilJhot:
culos, provindos de partidaris- embora, é no clarão dos incên- Regular. ,

mo, tij,o comuns rio esporte ca- dias que ano-itec:em as idade� Preliminar - Bocaiuva x

tarinense. Militando no Velei- da História e deles eX1surl,i,:m Clube Atlético (Aspirantes).
ros da Ilha, desde a sua funda- magníficas, as alvoradas re- Empate, 4 x 4.
ção, su.aatuação no simpático gulgent.es das grandiosas con- Juiz: Lúcio Carvalho - re-

clube da prainha, TEM SIDO quistas do Ser genial que é c guIar.
PAUTADA no direito e" na homem. '

, Quadros: Bocaiuva - Ave
justiça, resolvendo sempre na A "C.orrida d.a Paz", de re- -lino, Selva e Honduras; Saro
melhor harmonia, ois casos, vesamento, teve a chama r;:�- ba, Frederico e Hilarino; Li
que embora não sendo de sua flamada junto ao túmulo de I ma, Ary, Moacir, Jaime e Ca
alçada, 'Contudo

•

.sua
,
palavra inolvidável apóst.olo da JUS�i-1 r�ca..Clube Atlé:ico ---: Pedro,

f1uen�e e preCIsa, e sempre ça e Democrrucla, Franklm BIgOSI e Ita�ar, F,a�Ias, .Hu
respeItada. Tenho certe,za de Roosevelt, a figura máxima da radel e PereIra; ,HelIo, VIdal,
que sua atuação no seu clu.be vitória da Humanidade c{)r..tra Pelica, Nilton e Vadico.
de origem, não será um impe- o delSpotismo da força bruta e ,Goleadores: Vadico (2),
cilbo as suas novas funções na insaciável. Moa (2), Husadel, Frederico,
entida,de da véla catarinense, Vindo da Pátria, da fIgura Vidal e Lima.
porque Manoel Gon�alves, inconfundivel deste Século da COLEGIAL X COROADOS
procura deixai� de lado OI inte- ainda inflama a pira em For- No prélio ante-ontem reali-

I
I

I

ii

SOLDADO-
As comemorações do Dia do Soldado, ção tomada pelo 'exc'elentíssimo senhor

ante-ontem realizadas, tiveram brilho in- general Raimundo Sampaio, de eleger o

vulgar. mormente nesta capital, onde, se 14° Batalhão -de
. Caçadores, unidade do

revestiram de excepcional cunho patrióti- Exército Nacional ·fundamente radicada
co, para o que contribuiu grandemente em Santa Catarina, para a cet-imôn ía da
o sr. general comandante da Da Região entrega da, medalha do Mérito Militar
Militar ao 'designar o quartel <lo 14° B. ao excelentíssírno senhor general Mário
C. como local para a cer írnõn ia da con- Travassos.
decoracão do' general de Brigada Mário E nesta homenagem, embora modesta. •

'I'ravassos - a quem o govêrno da Re- não só o Govêrno, mas também o povo
oú.blíca conferiu a medalha do Mérito' catarinense, desejam exprimir tôda. a:
Militar. sua admiração e todo o seu alto apreço

O programa do Dia, do Soldado desen- às fôrças armadas sempre gloriosas nas:
rolou-se em parte no quartel do Estrei- lutas que travaram €m desagravo dos
to, onde as festividades tiveràm início nossos brios, pela justiça e pela liberda
às 9 horas, com a presença dos srs. In- de, sendo a solenídade que tivemos a

terventor Udo Deeke.. dr. Ylmar Cor- honra de assistir ·na manhã de hoje um.

rêa, presidente do Conselho Admin lstra- grande €xemplo, para soldados e civis,
tivo: des. Medeiros Filho, presider:te do de quão nobre e quão dignificante é S3-

Tribunal de Apelação; drs, Carlos Go- bermas cumprir o nosso dever para com.

mes de Oliveira, João Daví Ferreira Li- a Pátria, quer nos campos de batalha.
ma Leoberto Leal e Lúcio Corrêa, secre- quer no desempenho dos encargos qUE!'
tárlos da Justiça, Educação e Saúde, nos Iforam confiados. '

Fazentla, Viação, Obras 'Públicas e Agri- Tem o Exército Nacional, ma figura
cultura e Segurança Pública, respectiva- ímpar de seu patrono - o Duque de
mente; des, Ferreira Bastos, procurador Caxias - cujo nascimento se comemora
Geral do Estado; comandantes e oficia- nesta data, o seu maior inspirador em.
lidades dos corpos de tropa, e várias ou' todos os tempos e em tôdas as eventua
tras autoridades civis, militares e ecle- lidad€s. O grande soldado não só con
siásticas. duziu as tropas brasileiras, de vitória
Aquela hora formou o 14° B. C. dían- em vitória, d€sde Humaitá, até Assun

te do ,busto do Duque de Caxias, em ção do Par-aguai, como também, nos;

cujo pedestal as duas praças mais anti- 'primeiros anos do Brasil-Império, pacifi
gas e de melhor comportamento coloca- cou a família brasüerra conturbada pelas;
ram uma coroa de flores, ao mesmo lutas intestinas, mas províncias de São
tempo que era dado o toque de "si- Paulo, Minas Gerais e Rio Grande <ia
lêncio". Sul.
A êsse emocionante ato sagutram-se a Contíriua i a ser esta, a .rníssão nobili-

leitura do Boletim, a canção do Batalhão tant€ das nossas fôrças armadas. Den
e uma palestra pelo tenente Luiz Felipe tro do país, fizeram a República, canso
da Gama' Lobo D'Eça sôbre o vulto in- lidaram o regime e, nos momentos gra
conrundível do patrono do Exército, ves por 'que temos passado, jamais dei-
Depois de cantado o .híno nacional, xararn de pronunciar-se pela preserva

pela tropa, efetuou-se a cerimônia da ção das nor-mas democráticas em que se

condecoração do general 1:le Brãg'ada Má- inspiraram as instituições. E, ainda uma
rio Travassos, em cujo petto o coman- vez, além-fr-on teír-as, foram lutar pela.
dante da Região colocou a medalha da nossa honra e pela liberdade, cobrindo
Ordem do Mérito Militar. Pelo seu inedi- se de novos Iouros, graças à ação 'deno
tismo e alta slgnlfícação, essa cerimônia dada da Fôr-ça Expedicionária Brasileí
foi acompanhada com vivo interêsse pe- ra, de que fêz parte o ilustre gen€ral
Ia seleta assistência. ,I'> i)'Iário 'I'ravassos, em cujo peito o seu
Encerrada essa parte do pJ:'&:grama, no,,?re companheiro de armas, general

realizou-se o desfile do Batalhão. Raimundo Sampaio. ern edificante sole-
Á tarde houve uma partida de futebol nídada- colocou a Medalha do Mérito Mi

no campo da F . C. D. e à noite retreta, litar, que, com justiça, lhe foi confer-ida,
em conjunto, das bandas do 14° B. C. e Excelentíssimos senhores generais.
Fôroa Policial. A vossas excelências, que tão nobre-

"isita ao �r. Interventor federal mente têm sabido honrar a farda do nos-
Dia 25, às 15 horas. o sr. dr. Udo Dee- so Exército, em cujas fileiras ainda uma'

ke Interventor federal !lia Estado, rece- vez o 'Povo brasileiro foi buscar para'
be;" no Palácio do Govêrno .a visita dos dirLgir os destinos da Pátria uma de suaS'.
"rs, generais Raimundo Sampaio e Má- mais eminentes figuras, o excelentíssi
rio Travassos, então nesta capital, em lns- mo Isenhor general Eurico Gaspar Du
peção às tropas aqui sediadas, estando tra, - tenho, pois, a honra de �audar
acompanhado dos Secr€tários ,d'Estado muito Icordialmente, em 110me do Ga:
e do Prefeito da capital. vêrno do Estado € 1110 meu próprio, er-

Os ilustrE}S visitantes fizeram-se acom- guendo a minha taça pela felicidade de
panhar do sr. major Levy Bittencourt e vossas excelências, pela glória do Exér
dos srs. ajudantes ,de ordens, capitães cito Nacional e pela grandeza do Brasil"_
Carlos Xavier de Miranua e Hermann Agradecendo, fêz uso da !palavra o sr_

Bergvist. general iMário Travassos, cujo improviso
Jantar em 'Palácio foi muito aplaudido.

O Chefe do Executivo catarinense ho
menageou os senhores comandante e

sub-comandante da 5a Região Militar,
oferecendo-lhes um jantar Ílntimo, que
se realizou em Palácio, às 19,3{} horas.
Tomaram assento à mesa, em forma

de 'T o sr. Interventor Udo Deeke, os

generais Raimundo Sampaio e Mário
Travassos e os srs. dr. Ylmar Corrêa,
presiden:te do Conselho :Administrativo"
des. Medeiros Filho, presidente do Tri
bunal de Apelação e cônego Frederico
Hobold, representando o exmo. e revmo.
sr. Arcebispo Metropolitano.
Ocuparam outros locais os srs. dr. Car

los Gomes de Oliveira, secretário da Jus
tiça, Educação �. Saúde; _ dr. ·F€rrei
ra Lima, secretarIO da Fazenda; dr.
Leoberto Leal, secretário da Via-
ção, Obras Públicas e Agric'tltura; Van Jonhson Francho�dr. Lúcio Corrêa, secretário da Seguran- ....

ça Pública; ceI. Lopes Vieira, prefeito da Tone - Marsha Hunt _ Genecapital; des. Ferreira Bastos, procurador
geral do Estado; ceI. Cantklio Régis, co- .Kelly. - em:mandante da Fôrça Policial; capitão de
fragata Plínio Cabral, capitão dos por-
tos; tenente-coronel Nilo Teixeira, co- PILOTO N 5mandante da Guarnição Militar; ten€nte- .

coronel Olímpio Mourão Filho. chefe da
16d C. R.; major aviador Epaminondas Censura: - Até 10 anos.
Chagas, comandante da Base Aérea; capi-
tão dr. Osvaldo Rosário, chefe do Hospital PREÇOS:
Militar; major Levy Bittencourt, assis
tent€ do comandante da Região; jorna
lista 'Batista Pereira, 'presidente da A.
C. L; cap. Carlos Xavier de Miranda,
ajudante de ordens 0.0 general Sampaio;
sr. Carlos da Costa Pereira. secretário
da Interventoria; cap. Hermann .Berg
vist, ajudante de ordens do general Tra-
vassos e tenente Arruda Cãmara, aju-
dante de ordens da Interventoria. '

Á sobremesa, falou o sr. lnterventor
federal, nos seguintes têrmos:
"Excelentíssimos senhores generais Rai
mundo ,Sampaio e Mário Travassos.

F. extremamente grato ao Govêrno do
Estado Iprestar esta homenagem aos
dois ilustres e dignos militares que nos
honram com sua visita, de caráter mui
to significativo por o.ecorrer da deUJ:tera-

DO

ODEON
A's 7 1/2 horas

Um filme fortissimo:
O HOMEM QUE DESAFIOU A

MbRTE
Nils Asther - Helen Walker

Preços:
Cr$ 5,00 - 2,00.
Censura: - A�é 14 anos.

IMPERIAL
A's 7 lj2 horas

Ultimas exibições
la - O melhor de todos os'

filmes nacíonals:
PUREZA

Procópio Ferreira - Nilza Ma
grassí - Sônia Oítícíca
20 - Final do sensacional

sedado: -

A POLÍCIA MONTADA CON-·
TRA A SABOTAGEM

11o e 120 epís.
Preço: - 2,40 uníco.
Censura: - Até 14 anos.

tines RITZ-
'. ,R.OX�

HOJE - Terça-:Deira
RITZ
5 - 7 - 8 112 hrs.

HOJE
ROXY

7112 hrs.

Sr.a:s. e srtas.
Estudantes .

Cavalheiros .

Cr$ 1,2�
3,00
:.!,4(}

RITZ - 5a feira, ás 5 e 7 1'2:
Nelson Eddy - Susaria Foster
- elaude Rains - em:

O FANTASMA DA ÓPERA

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAG,ÃO

CJrUl"gla e Ortopedia clinica e ci

rurgla do torax. Partos e doenças
de senhoras

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7

J)lArfamente das 15 às 17 horas.
psID:ll:NCIA: Almirante Alt>Im.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médico-cirúrgica de Olhoz
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
con tot.

CONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IWSID:ll:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

donal de Medicina da Universida- ..

de do Brasil). Médico por concur-
_, do Serviço Nacional de Doen-
4'88 Mentais. Ex interno dê Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslq'llátrlco do Rio na Capital �&

deral
CLfNICA MÉDIC.J.\. - DOENÇAS

NERVl>SAS
- Consultõírto: Edifício Amélia

NETO
- Rua Fel1pe Schmldt, Consultass

Das 15 ás 18 horas -

:Residência: Rua Álvaro de Carva·
lho na 18 - Florianópol1s.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR,URGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8B
.•.. NHORAS - PARTOS .•.

Tormado pela Faculdade' de Medí-
cínna da. Universidade de São

Paulo, 'onde foi assistente por ,rli·
nos anos do Serviço' Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl·
Uares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

&tero� ovários e trompas. Vartco
eeíe, hidrocele, varLes e herna

,

. CONSUL'I'AS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso) . Tel. 1.598.
USIDIl:NCIA: Rua Esteves JO·

nlor. 179; Tel. M 764

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

, Florianópolis
Assistente da Maternidade ,

CLíNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspec ial

.. mente, do .coraçâo.
ELECTROGAJWIOGRAF.! .�

Doenças do sangue e. doe. cervos ....
Doenças de senhor-as. - Partos..

Consultas diàriamente das. 15 às- 18,
" -_

boras.·'
'Atende chamados a qualquc+ hora.

inclusive durante ia noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18, Fone 702
, RESIDEl)lCZA: Avenida Trompowsld,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil oa
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANças

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco),
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊNCIA: Rua Marechal GUI·
lherme, fi Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - 'pela amannã:
diariamente das 10;30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSULT6RIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

•

DOF.NCAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR..... -

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,Consulta: Vitor Meireles, 2B.
Atende diariamente às 11,30 .41s
e, à tarde, das 16 hs. em dtlÍnte

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fone ,1067

FRACOS'.
ANtMlCOS

- TOMEM

�Dbl Cl!.asmdl
"SILVEI1i.A ,.

Gr.ftO� TÓllf�O i
'- .... ,�........ - ....�,-...__-...,-----'_""_'

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pa,l'a o seu dínamo ou

'motor de arranco
.

Se.'
.

•

#�\co OFICINA ENALDA
t'f"o-Radio-\e"'" Rua 'Conselheiro Mafra

I ne. 94
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TheHAVE tO(/HIARD?ln�

1. .. que o nome mate provém
da palavra'quichua mati, que sig
nifica cuia, recipiente em que pa

raguaios e os ganchos do sul do

Brasil e do norte da Argentina cos

tumarn ingerir aquela bebida.

2. .. que as estrêlas nos apare
cem com côres diferentes porque
umas têm temperatura mais alta do

que as outras; e que, dêsse modo,
as que têm mais calor brilham com' I
uma! luz branca muito mais inten- I
sa.

3. .. que existem cêrca de 80.000

espécies de moluscos, incluindo a

ostra; ·e que essas animais derivam

de raças primitivas, traçando sua

longa estrada ancestral desde as

idades geológicas mais afastadas.
4. .. que algumas ruas dai cidade

de Cantão, na China, têm nomes

Vierdadeiramel1t€ extraordinários,
tais como, por exemplo, "Retidão

I

gresso, em Washington, nos Esta
dos Unidos, possue sete milhões
·de livros e panfletos e 'quaitrocen
tos mil mapas; 'e que, ali, cedem-se
até datilógrafas para uso dos con

sulentes, bem como, a pedido dês

tes, tiram-se gratuitamente cópias
fotostáticas de páginas inteiras de
livros r301''OS.

6... que em Fairplay, . Colorado,
nos Estados Unidos, roi recente
mente erigido um monumento a

um burro que em vida se chamou

Prunes; que êsse burro trabalhou
a vida inteira' nas minas da .re

gião, sendo eliminado com um ti
ro na cabeça quando já não podia
mais prestar serviços,

-

.

devido à
sua extrema velhice: e que êsse
monumento asinino, únicuno mun':
do, foi feito com minerais de tô
das as minas em que Prunes ' tra

balhou.
7. .. que Leonardo da Vinci, o

célebre pintor florentino, era ca

nhoto e levou .sete �nos para exe

cutar o retrato da Gioconda.
cadoano ernqu eper manecena

8 ... que o salmão, durante a épo
ca do ano em que permanece na

água doce, não necessita, absoluta
mente de nenhum alimento .

9 ... que o célebre filosófo 'ale
'mão Emanuel Kant gostava de ro

dear-se de tanto silênCio que che

gou certa vez a mudar de residên-

; ,
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CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadés
Receta
Ativo

mMM liAM

c-.
Cr$

80 90n.606,30
5 978Aol .755.97

67.053.245,30
142.176603,80

•

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades _

98.687.816.30
76.736.40! 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Prancisco

de 'Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
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CON1RA- I·Perca=-a Gordura·
,

I Um métcdo novo; usadoTOSSE, pelas Estrêlas de Cinema
BRONQUITE I de Hollywood. Pôde-se
E COQUELUCHE eb t ê-Lc agora nas far

mácias.
Um médico da California que atende

'as EstréIas de Cinema de Hollywood
'descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

rriodo seguro e rapido. Comece a t:?er
der peso na prímeíra semana e muitos

quilOS \ ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 a�.os mais Joven;'.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje, mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua"maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - ,110

SEMPRe

o finElHOR DOS,

Viage
PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrrADO

'.

Sri

FLORIANÓPOLIS _. JOINVILE
SAloA, DE flORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:

SAíDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã:
5 da tarde.

Informacões:
"

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

cia porque o galo de seu. vizinho
cantava em exoesso.

I" 10 que os pássaros que têm as

pectos desagradável são os' que,
cantam melhor; que as aves mais I
intelígentes são as mais feias; e

que, 'entre as féras, as que pare-
cem mais ferozes são as mais susce

tíveís de ser domesticadas.
11 .. ; 'que os ,hafbitantes da Bir

mânia não capturam nunca uma

borboleta, apesar da grande varie
dade delas existente naquele
país, pois acreditam qUE: as' borbo
letas são! as almas das pessoas que
dormem' e que .0 'adormecido mor

reria "se a sua alma fosse aprisio
nada" .

12 ... que os territórios abrangi
dos hoje pelos 48 estados da União

.Norte-American a foram, em sua

história, dominados por diversos
países estrangeiros, no todo ou em

parte ; e que, assim, 30 estados esti
veram sob o controle da Grã-Bre-

I tanha, 25 dominados pela França,
I119 pela Espanha, 8 pelo México, 4

pela Holanda e 2 pela Suécia. I

COMPANIIIA •ALIANÇA DA BAtA·
',...... ' .. 117' - 16•• : • A-. A
mCED1nOS :. T'aAJ{SPOBTE8

Cifras do .Baíanco de-1944:
'

I"
I
I

melhore.

...... ....a---------__-=..__-=_.MW�h._M =_ =_&adDW.... I _

DR. M:o\.RIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA 1I{ÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ l1tOS da U Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: Jas 4 ás 6 horas. I111pecáwel." , "Peroâa Pura", "Be
Residência: R. Felipe Schmidt,

38'IlleVOlêl1da Constante", "Eterno
- Fune manual 812

_____________ . Amor", etc, etc.

DR. BIASE FARACO 5... que a B.iblioteca do Con-

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

Fabricante e distrú)uídores das aramadas con

fecções "DISTINTA" e RIVE'1\ Possue um gran
de sortimento de cêlsemiras" riscados, brins
'borra e baratos, algodõea, mOf'ins e avia,mentos
para alfai<ltes, que recebe '<liretamentf'- das

Snrs.· Comerciantes do interior no sentido de (lhe fazerem uma
Florion6po1is, - FILIAIS em; Blumenau e Laj� .......•.' ••�.oI.oI••::.d�

fábrica.. A Caso
•A CAPITAL- Chattla o atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em Santa Catarina não há casa político a resolver. O govêrno �
dr. Udo' Deeke só não tem o apfiio e o', aplauso dos, ,raros sobrevi

ventes de' um partido praticamente extinto ...
Doloroso acidente aviatório-em Itaja

ceifa a vida a dois jovens .

Piloto

Convacado o Conselho
,

de
-

Segur·ança da ONU Itajaí, 26 - Céle:-e como o �ernando, por se� conhecídis-j gunta ou .siquer conhecess"
vento, espalhou-se, ontem por simo, grande amigo de todos, Imos o petiz..

'" 'todos os recantos da cidade, a moço forte, bonachão e diSPos-_1 O sepultamento dos indit�
NOVA YORK, 26 (U. R.) - O dr. Oscar Lange convocou dolorosa notícia do desastre 'lto amante do esporte, causou sos jovens, teve lugar ás lO,J

o Conselho de, Segurança para quarta-feira próxima, ás 10 de aviação ocorrido no campo' grande consternação e lndis- horas de hoje, saindo o féretr
horas � '30 minutos.

.

do Aéro Clube local, á rua 81U- íarçavel pesar.
..

da residência da família Lin
O único ponto constante da ordem do dia é o informe da menau.

O t
-

f'
".

t
- 'dolfo Vieira, com numero,

. _ _'., Eram precisamente 14,50 'y ro nao OI?n em. e nao acompanhamento.Comls�ao de Reüepç�o 1S00bre no.v� pedidos apresen�aJdos .. :' horas, quando o avião pilota- sera. durante. muitos dIas,' o! Assim como pereceram, umNão obstante existe a possibilidade de que seja solicitada do pelo jovem Orlando Cunha, assunto da cidade.
ao lado do outro, também se

fi. imediata Iconsideraç,ão do caso entre os Estados Unidos e a á baixa altura de 150 metros, O reporter, passando hoje, guiram pára ,a ultima mora,
Iugoslávia.

'
-

entrando inexplicavelmente err pela manhã, ouviu de um 'ga- da.
"parafuso", veio Chocar-se. víc- ratinho, a &eguinte expressão

I
"O Estado" e o autor dest

A I do
.'

;" ." . '. :0;.•d d lentamente ao solo, na própria de pesar: - "Que morte tris- reportagem apresentam, á fa,aco '
.

.q gr,ana" .'a5 e pista do' Aéro Clube.
.

'

\lr ;.. te, ein moço!", isto sem que mília enlutada, as mais senti

ln._, a-·O e.'me- trolhodoras ' tivéssemos feito qualquer per-Idas condolências.
,

.

_ _.
_

Orlando Cunha, teve as f,:,i.::
"', ' ções horrivelmente esracela-
MILÃO,26 (U. P:),..;:_.o edírícío onde funcionam o Partido das pelo choque da cabeça, Oe. japoneses sao indesejáveis:". .

.

'. _
" .

,;' contra os aparelhos do av.ão- .:J '

SocIallsta Comunista e outras agremiaçoes da esquerda, f91 Incluslve a alavanca, ambas as BAHIA, 26 (Agência Vitória) - Aplaudindo ao deputado� tacado a granada de mão e metralhadoras portatis, enquan-I pernas fraturadas, em estado: Miguel Couto Filho, na campanha contra, a imigração [apeneto ali se encontravam reunidos os membros dos referidos par- afinal, deplorável. Lógícamen- sa, a "A Tarde", diz: _ "Bastam os [aponeses que aqui temos
tidos. ' "

, , te teve morte ínstantanea, em número assustadoramente crescente, porquanto, os seus
Uma "bomba-relógio" explodiu no andar térreo. Foi des, ,F�rnandO Vi�ira, jovem _mui- filhos serão, sempre brasileiros de alma amarela, co:i:n os quais

J... to
,'o.

".�.'
'

.

'd
.

d 16 '. 00'
. 'd tIS$ImO benquisto na socieda- a Pátria jamais poderá contar. Todo o povo brasileiro, pelas(Ou.�r.o o .c���ve�.".,.,. :e,;U..ffi.'.. '.JQy.,..•en:,.... ,e.,.,. .

anos·,.n.a,s, ,esc., .anas o de itajaíense e que se achava '

, _

_

.
. suas -assocíações cívicas e culturais, exige a proibição expressaedírícío, tendo �m dos' atacantes. sido preso pela .polícía. .

no assento' posterior, foi reti-
na Constituição de 1946, na vinda de mais japoneses. Esse,

F
' "

".

d
'.

.' .. ,

I
H,'.

rado do aparelho ainda. com também é o clamor da imprensa que apoia e grita por essaoi, empreen er .. ne,g,oclaoões mi ltares vida e conduzido ímedíatamen- med�da imprescindível: "Nem mais um japones".
'. te, em automóvel' para o .hos-

PR.AGA, 26 ,(U. P.) - O chefe do' Estado Maior Geral 'pital Santa Beatriz. Entretan-

O Ilh
' .:.

h
·

dchecoslavo, general Bohurnul Pocek, seguiu com destino a to, com uma' brecha na testa « 'eus» C ego'u avariaMoscou, a .fím de empreender negociações sobre assuntos mi- e outra na boca, uma" das per- . ','
,.

"

litares."., .... nas fraturadas em três luga- ,.
•

-Ó, O govêrno.jsóvíétíco concordou, no mês passado, 'em aten- res, profundamente ferido "la BAHIA,26 (Agência Vitória) - O "Ilheus", vapor da linha

der as necessldades de crédito do exército c:hécoslovaco., parte inferior do corpo e o peí- externa da Navegação Ba:hiana, navegando de retôrno da via
-----�---------.---�-.----'-.-','-_ to violentamente contundido gem de escala á Caravelas, ao chegar a Pôrto=Seguro, -trazía

Condenado a' 'IDOri 'e' pelo choque �ontra .0 �s:sento uma aváría no seu casco, que não lhe pérmttíu acorarnormaí
da frente, o Jovem itajaíense, mente obrigando o comandante, para a segurança do própria

BRATISLÁVIA, 26 (U. P.) - O sr. Ottomar Kubala, que I veio a falecer poucos minutos navio, encalhá-lo numa corôa. O "Ilhéus" trazia muitos pas-
durante a guerra, em virtude de sua perseguição a01? judeus após. a ocorrência. Qualquer sageíros e carga, parte da qual teve que ser alijada para des

.

- :foi denominado de "Himmler eslovaco", foi condenado a morte intervenção médica que tíves- coberta da aváría e consequente reparo.ptH fuzilamento. Kubala era o comandante da Guarda Hlinga, se sido possível prestar seria
,---a.ufânte o govêrno titere de 'Monsenhor Tiso. infrutífera, dada a gravidade E

-

d d 3
.,

d' , .

'

dos ferimentos recebidos. stao sen O esp'era as gran es

Exortação de Pio XII doe��õis��t����"Cl,,�!im�� partldas de trigo
.

,

•
.

'

..

'�:" •
.

. •
Brasil, tipo Paulístínha", RIO, 26 (A. N.) _ Informa-se que em virtude de enten-

-:-«Depols de
. t.a,�t9!(v·�s�f'rUllento"a Itáha �����: X���Ç�:���i�aG�:��� dimentos entre'os govêrnos brasileiros e norte-amertcanos e�

"

.,

BnSela ·p.e·"la paz» ,,'. d? S_u1, e��C>,nt.r�'f�.:ú-se nesta eficiente situação do Itamarati, que se vem empenhando' n
.

.

,

.

. clàa:c, ImposlillbIlltados de sentido de resolver a situaçao do abastecimento do'trigo, três�
Cid,ade do Vaticano, 26 (U. ao nordeste de Roma, el que prosseguir vi!'IJgem pelo máu grandes partidas; de procedência norte-americana estão sendo'

,P.) ,,:_ Sua Sam,tidàde, o Papa ,tinha sido 'danificada durante tempo reinante. - Pilotavam! esperadas nesta ,capital. . ,
Pi� ';XII,' em breve 'alocução a guerra. .

nos os jovens Orlando da Silva
radiofônica, rogou pela, ces· "Depois de tanto sofl'limen- Cunha, vítima do addente e

'sação do "ódio e do egoísmo to" - prossegue Sul( Santida- Algazel Nunes �omandante da
'. que pre,,:,alecem entre' as na- de - "a Itália anseia pela dupla, ambos do Aéro Clube
ÇÕéS, fatos que sempre, acar- paz. Convidamos esta Itália, do Brasil.
retal'am misérias a este século e;xausta mas não prestadas, Orlando da Silva Cunha,
de calamidades e' lamenta pe,la, liumilhação e pela dor, a -carioca, pendeu a vida com a RIO, 26 (A. N.) � O Conselho Administrativo da C.aixa.

çôes", (tendo 'também rogado reassumir sua grande missão idade de'30 anos, solteiro, não Econõmj,ca, por '4e1i!be.ração do govêrno federal, limitou 0.5'
.

pela volta á paz e,stavel e �om_ resoluC,l�o 'viril,._ det«(rmi- deixand� famí.li�. . l'mpréstimos á �quisição de casa própria em Cr$ 200,OOO,OO�
prospera.

• . naçao l!llI?,mme, umao frater- Fernando,yIe1ra, casado, f1-' A m�dida abrange todos os' ,casos, inelusiv:e, os funcionários da,
O Sumo PontIflce estava nal e fe mque·brantavel. Seu lho de falnllla grandemente / A. ..' • _

.

••

falando por ocasião da restau!' espírito luminoso e seus ensi- relacionada e estimada, a de Ca.1xa Econolmca, que tmham condlçoes espeCIaIS.

ração de um sistema e'létr!do namentos mu�to concorreram Lindolfo Vieira, deix.a viúva e

que, operàdo na' Cidade 'do para�rtar no mundo a filhinha' Leny, ambas residen
Vaticano, il,umlna uma gJ!ánde conciência de .f'!ua grandeza, tes na Capital Federal, quando
cruz erguid� no cume doiMon- qué ,tliunfou sobre. o materia- contava apenas 22 anos.
te A�iata, a cerca de 80

'

:ilhas lismo e a 'força bruta,/'�. ,c
... I Princtpalmente a morte de

Reportagem de' J. LUIZ NEVES

Florlan6pollt, 27 ('je Agosto de 1946 'Orlando
Vieira, as

da Silva Cunha e Femand
vítimas ...

- Detalhes ..

Litnilados os eIDprésli·
DlOS a Cr $ .200,00,0·00'

Será ho,spede oficial do,
Govêrno do Brasil-,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

onos E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBElUDO.

I

LISBOA, 26 (U. P.) - O Brasil 1C0nvidou o cardeal Cem-"

j.eira, de Lisboa, como conv1dado ofidal do govêrno durante,
sua permanência no Brasil.. O cardeal Cerejeira deverá voar

para o Rio, no dia 30 do corrente.'PITIDLIII
.IIII[IIR

o convite teve a melhor acolhida
BUENOS AIRES, 26 (U. P.) - o embaixador Batista Lu-

zardo, declarou aos jornalistas que o convite enviado pelo

['uresidente Dutra, para que uma comissão argentina stga para
ô Rio de Janeiro, a fim de dis!cutir as bases de um acôrdo co

mercial argentino-brasileiro, teve 11· melhor acolhida possiveI.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


