
.:

Hoie, em· sessões às 14 heras, o Senado
Deputados elegerão es respectivas mesas.

.

Reina o maior
interêsse ;

em
1

torno de ambas as eleicões .
\

lO

1m visita· aos por.tO$ gregos Para llSlUdar �li �fO-
A'I1ENAS, 23 (United Press) - Vinte unddades da Esqua-.

blemas mU_DI,ClpaIS
dra Brita}ll�à. no Medíterraneo, �rnc:l'U'�ÍiV1e o porta-avíões Ocean, e �s tadu81S
chegaram a base naval de Naurlíon, no golfo de Argos, fazendo G ia;

'.

23 (E) _ O Di
.

'

a primeira de uma série de visitas as águas gregas. afíc�al npula:bl'" .

t d
iano

A esquadra permanecerá em Nauflion, aVé 26 do corrente, !cIieta'ri� d' JiCrat u;m ato ? sc-

d
.

dí
- .

ítares
í '

t
�v ' o n enor nomeando

quan o os navios se ispersarao para V1SI ar as L�ha'S de Cre a, uma com' sã
.

1
"O'h d "'�,� t d S IA' V B

loU""', 'IS ao especia cons-
.n 0, es \e '..:Jié:U1111aS 'e os por os e, a omca, alas, Suda ay e tiltiuilia de r' 11 ent 11;' d Esteve VI· SI- tandoManemvalSia. Ao terminar estas visitas, no dia 3 de oiUlbuJbro, ovêrno e dePA€sen.�_

€IS
,

o

t da ad
. ,

Chi d fi'
. . g \.o' a ssoetaçao das

.0.' da e;qu. ra lse�u�fa pana
rt

lIPr�, �n eA,ara exedrcllcIO�t' se:- Donas de Casa, para estudar Nova 1Torkgu;n o epois em Vdl-�I a14a dPO OSrt ebg1pcIQS. ,�::qiua �� V'Od ar� os problemas econômicos mu-
I ,

a aguas gregas no I la e ou Ul ro, Ipara oucra serre e VI- níos ais e estad ais E 1'fOVla York, 23 (U. P.) - O
sitas, antes de dirigir-se para Malta, no dia 30 de outubro. - <m'I"SI�ao- tem a '''':;''''''''b' A s�a cdo- brígadeíro Edu,'ardo Gomes,

, ;;: , I-Uj\.o''''lU� eTIiCla e . . "

p---------.-_------'--'--.------S-- sugerir provídêneías ao Poder que 'esteve em vísíta a Nova

retende VIsitar a Amêrica do ui Ex€IC'UJÚÍJVo ESI1Jaldlual relativa. York, enc.ontra-se atualmente

. .

' mente. ás questões de produ-
em Washmg1ton. Durante sua

NOVA YORK, 23 (Uníted Press) - O .assístente das In-' ã distribui
-

,

'

estada em Nova York o presí
formações Publícas da UN, Benjamin Cohen, revelou que o ',I Çb"�'lh'] r�. mçlao e C2ll'smnad°de dente de honra da União De-

tá , 1 m L" p et '00 ef 4-.. ",4- d
«lU a anIma e OUlil.OS pr u- , .. .

���e ano-gerai, ..L,rygve ,�e, re e e I evul8;r uma vIISI,�a e

I tos.
,mocratIca Nacíonah do Brasil,

varias semanas pela A1menca do Sul, logo a:posl o el1!cerramen- evitou fallar á imprensa. O
to dos traJbalihos da Assemib�éia Geral', Ue pretende traGar 'n 'Ib·d brigadeim Eduardo Gomes €'s-
idéias sôbre as 'atividaJd'es da UN ,com os pllesidentes dos dive!r- fiSCO I O O sr. teve :em Nova York em visita
sos países

SUI�aJIDerSiCaonOVs·l.e'II.C--a d'esme'nle B!��2�I�A.��Dt����nals �����f"Co�con-
ft ra'dl·O '

noticiam que os lídere,s do S
' -"

•

j ,Partido So'cial Democrático re-' urgira um'
LONDRES, 23 (U. P.) - A l1ádio de Moscou transmitiu sol'veram a escoLha do deputa- n'OVO J·ornatl.:ma iIllfomnação da "Agência Truss", desmentindo os deSlpaéhos do Honório Monteiro· para

!.ubl:kaJdos ,pelos jornais -chineses, segundo os quais barcos- concorrer à eleição
.

da presi- Salvador, 23 (A. N.) - Sob
�natJor soviéticos conduziJam Ie.q.uilpamento militar paJra o exér- dênda da Câmara dos Deputa- a direção de Leopoldo Amaral,
cito revolucionário chInes. 9.os. Hon,ório Monteiro é

re-I
deverá circular' nesta Capital

A i''I1a:ss'' dÍtSse qlU'e Unha autorização para dlec1ara'r que presentante de São Paulo, on- na ,próxima ,semana, o "Jor
.as informações Ichinesas ",carecem de qualquer flUTIdamento e de é lente do Direito Comer- nal do Povo", ó�gão do Parti-
constituem uma das muitars provocações qlUe duralIlte os u1ti" ciaI. . do Popular Progressista.
mO's tempos se oorna;ram habituais em Cleil1tOS jornais !Chineses."

A ,emissora de Moscou declarou que O'S jornais c,hineses ha�
viam informado que a 2a Frota OhtlWSa, de patruLha entre
porte Artur e a penÍll1S1U!La de ShandlUn, haV'ta avistado vários
bareos-motor com bandeira soviét�oa ,conduzindO' equvpaJIÍlento
n1iiUtar para Grei-Fu 'e Hei Wai, cidades ocupadas pelo exército
l"evoliuCionário Clhill1es.

•

,
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H. 9838

Eleito o sr. Nerêu Ramos, S. EXCI'B: recebe, ao ceilor dos a.pla usos, os �braços
dos se us; co;religionári9s e amigo,�

,

�...

e ,Câmara

Nova manifestação judaica
JERUSALÉM, 23 (U. P.) - Nova manítestação foi reali

zada hoje' pelos judeus nas ruas de Haíta. Mais de quatro mil
semitas reuniram-se quando eram embarcados' mais novecen

tos judeus para a ilha de Chipre, numa manifestação' da desa

grado aos ingleses. As tropas britânicas estabeleceram um

cordão' de isolamento em tõrno do pôrto, auxiliadas por tan

ques e carros blindados.

'A última sessao da Constituinte
Rio, 23 (A. N.) - Com o mil cruzeiros e 10 mil, respec

fim especial de votar os subsi- 'tivamente, O sr. Acurcio Tor ..

dias 'do presidente e vice-pré- res, agora líder da maioria.
sidente da República, reuniu- pronunciou-se porém em fa

se, pela última vez, sob a pre- vor da proposta da mesa, o que
sidência do sr'- Melo Viana, a a casa aprovou, em seguida.
Assembléia Nacional Consti-

'

tuinte.
Aprovada a ata, foi dado co

nhecímento à casa 'de um re

querimnto do sr. Mário Ma-
. zagão, da U. D. N., renuncian
do à sua cadeira de deputado
por si{o Paulo. Em seguida o

sr. Melo Viana submeteu à: de

liberação da Assembléia a pro
posta fixando em 40 mil cru

zeiros e 20 mil cruzeiros, os

p,ubsidi'os e em ís mil cruzeiros
e 5 mil cruzeiros, as ajudas de
custo, respectivamente do pre
sidente e do vice-presidente da

República.
O sr. Barreto Pinto, pedindo

a palavra, propôs a elevação
das ajudas de custo, para 20

V,isita ,.Florianópolis
a exma. sra, Beatriz
Pederneiras Ramos

A causa das
perturbações
Belém, 23 (A. N.) - A Di

retoria Regional dos Correios
e- Telégrafos nesta Capital pu
blicou uma nota avisando ao

publico que o tráfego telegrá
fico está sofrendo perturba
ções em tôdas as direçôes, .pre
sumindo-se que essas díficul
-dades tenham relação com as

grandes manchas solares que
estão sendo notadas pelos ob
servadores dos Estados Uni
dos.

\ Via aérea, em visita à
I>ua terra natal, procedente
da Cepite! Federal, chegou
domingo último a 1< loria
nôpolie a exma. sra. Bea
triz Pederneiras

'

Remos,
digriíssima espôsa do Sena
dor Nerêu Ramos, Vice-pre
sidente da República .

A ilustre dama foi re
cepcionada no aeroporto
pelos mais representativos
elementos da sociedade
florianópolitana e por pes
soas de sua fàn:tilia.

Os de «O Estado», res
peitosamente, dese;am.à
exma. sra. Beatriz Peder
neiras Ramos uma' feliz
estada em nossa terra.

Deveri chegar hoje
Rio, 23 (A. N.) - Convida ...

do eS1pecialmente pelo GOiVêr
no Brasileiro deverá chegar
amanhã ao Rio, procedente de
Buenos Aires a mi,ssão comer

cial 'ar,gentina chefiada pelQ
Mi,flistro do Comérdo.

Von Der Beck DO
Comité de Défes8:
Buenos Aires, 23 (U. P.)

O general Carlos von der Be.;.
cke, ex-chefe do Estado Maior
argentino, . foi nomeado' re'pre-

NOVA YORK, 23 (U. P.) - As Nações Unidas deviam sentante argentino no Comité
manter um vigoroso ataque contra la desconfiança, que blo- de Defesa Inter-Americano,
queia o caminho do entendimento i�trnacio'nal. F,oi esse o apê- em Washingtoln, que foi eria..
lo quel fêz o Secretário de Estado norte�americano, numa men- do mediante a Ata de Chapul
sag'em endereçada à Organização Educacional e Científica das te;pec.
Nações Uni(Ias. Os delegados estão reunidos com o objetivo de Von .der Becke seguirá para
formular l'ecomendações para ajuda.r a orientar a assembléia Washington na' próxima, se-

da ONU. 1� mana.

4 'descoDlian�a\ bloqueia o caminho do
'entendimento internacional

Elevado o salário-família Bahiana
Maceio, 23 (A. N.) - Por alto do LnJt:erventor Federa1.o salá

l'io-'famiHa percebildo pelos ser·vi'dores pU!bUcos le millitaTles deste
Estado foi elleiVad'o ao limite máximo permitido pelo de!C!l'eto-lei
que o iTIlsti'tuJu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viagens para
o exterior

Os srs, Machado & Cia.,
agentes dos Servo Aéreos Cru
zeiro do Sul Ltda., estão auto
ríeados a vender passagens 'Ipela "Air F'rance ", da qual os

Serviços Aéreos são represen
tantes no Brasil, para as se

guintes localidades, aos preços
em francos franceses abaixo
referidos:
Via Paris para: Addís Abe

ba, 51.200; Agadir, 13.950;
Ajaccio via Marceill�, 4.950;
Ajaccío via Nice, 5.650; Alger,
7.850; Amsterdam, 2.800; An
kara, 39.850; Asmara, 44.100;
Bagdad, 37.450; Bassorah, ...
42.250; Bastia via Nice, 5.050;
Benghasi, 20.150; Beyrouth,
33.600; Bône via Alger, 9.800;
Bordeaux, 2.100; Brazzaville,
43.400; Bruxelles, 1.500; Caj_
cutta, .66.700; Copenhague, ...
9.800; COtO'llOU, 29.550; Dar
es ...Salam, 57.600; Djibouti, ..•
47.800; Dublin, 6.300; Fez,
11.350; Gao, 22.100; Geneve,
2.900;. Glasgow, 7.270; Ile
Maurice, 75.100; Kano, 24.800; I
K h' 57100 Kh 08 originais, mesmo nãoarac I, . ; arteum,. .

publicados, não serão'

I
40.050; .Lagos, 29.550; La

J
devolvidos.

Reunion, 73.600; Le Caire, .. A direção não se respon-

30.250, Lísbonne, 11.350; Lon- sabitiza pelos conceitos
"

d 3 360 L 1 700 I 1 emitidos nos artigosres,. ; yon,. ; 1\1 8, -

assinados
mo, 10.100; Manchester,4.850; :..'_----------
Marrakenh, 13.250; Mauseflle, •..•................••••••• ,

..

-

._

....

2.800; Meknes, 11.600; Naire- NOSSAS SECÇOES

��A�,I'.�·��I�·)�'V���(�.)��G�'��A���D��.�O����S���,I�=B=O=,=I=�=·a=S==d=e=.==�=,=r=o��:��.��:4�:��; ��,n�
á Oran, 9.550; Oujda, 10.350; Notas Locaispara 9 S Port :IDtienÍle, 23.700; Prague, Artigos de Redação

carbônico 7.000; Rabat, 12.050; Rínearma Página Literária
D,.. OSVALDO BULC!dJ VIANNA

VENDE-SE (Shannon}, 7.320; Saigon, "', Cr�����: ���!�IDr. J. J. DE SOUSA CABRAL
N . 80.650; Stockholrn, 12.400;ovas, recem.lmportadas

I
ESCRITÓRIO: Rua, Felipet

SChm.idt,'Si -,
Sala 5

I
Pedtdos à

. Strasbourg, 1.650; Tamatave,
Edifício Cruzeir� - Florian6polis. KNOT S A C 168.900;.

Tananarive, 67.500;
. '. x. P .. 34 T hera 48 500 T I

í
e ' n, . ; ou ouse, ...

ITAJA 2.600; Tripoli, 15.350; Tunís

O·ode" estara- Degrelle ".�---- (v. Ajaccío) , 9.050; Tunis, (v.
r

6AS' / "ARBO"'NICO I
Alger), 10.850; Zurich, 3.400.

U Via

casablalca para: Aga-Quito, (U. P.) _ Os cír- ministro do Gorvêrno (Interior) dir, 1.5{)0; Allg r, 4,60�; Bô'ne,
culos 'geralmente 'bem íntor- recebeu uma denuncia do de_- V.� N D E - SE. 6.550; Fez, 1. 00; Lisborme, .

mados revelaram a pOiSsilbili- sembarque dio iIdder rexíste bel-
P 7.800; Lyon, 110.7�0; 'Marra-

dade de encontrar-se Leon De- ga, que está sendo ativamente edidos à '�

kech, 800; Marsellle, 9.650;
greíle atualmente escondido procurado /pelas am.oridades

I
XNOT' S. A. Meknes, 850; Oran, 2.900;

em território equàtoríano. Não alliad:as desde o seu místeríoso Oujda, 2.100; Paris, 12.450;
foi possível obter. qualquer in- desaparecimento da Espan'la. Caixa Postal. 34 Port-Etíenne, 12.300; Rabat,
formação oficial sobre o'assun- Tel. _. K N O T - ItajaÍ 400; .Tanger, 2.500; Toulouse,
to, embora se diga que Degrelle 9.850 ; Tunis, 7.600'.
conseguiu desembarcar clan- DESPERTE I BILlS Via Dakar Ipara: Abídjan, . ,

destínamente "num p o n t o DE SEU FIGIO'O 8.400; Accra, 10.100; Agad i r,
quaãquer do Iítoraã equaría- , ••• DISSOLVE 9.500; Alger, 14.900; Bamako,
no da. província de. Esme.al- e saltará da cama disposto para tudo 4.600; Bathurst, 800; Bobo
das" . Acrescenta-se que De- Do fíg�do deve fluir para os intes-

A GORDUR
Dioulasso, 6.500; Zinder, ....

greíle contaria com .o auxilio, tinos, aproximadamente, um litro A 14.500.
de suco biliar por dia.' Se êste suco '.

nointerior equatoriano, de an- d . Via Casablanca para: Bola-� 'v não correr livremente, V. não po e .

tigo espião nazista que ainda digerir bem os alimentos e êstes Muitos quilos porMês ma, 1.800; Brazzaville, 21.1üO;
rte.cooíte.menite .

!rIe (g ,r!e S IS o U fermentam nos intestinos. Então so- V. é demasIadamente gorda? Não Conakry, 3.000; CotouOU, , ...

. brevem a sensação de fartura, seguida gostaria de ter o corpo das belfssimas 11 400 D ala 15 000 F'o tde uma lalig'a permamJencla d Estréias do Cinema de Hollywood? Um '. ; OU, ..;. r_
.

. pela prisão de ventre. V. se sente e-
L 18 300 F t T

.

'!"um
.

"'amiT'O de concenltraG,ão médico da Califórnia, Que presta assis- amy, . ; or rInquet.• � � '1:.< - primido, d�saóimado e demau humor. tênoia às estréias e aos mais famosos ar-

dos EE. UU·
-

V. precisa das Pílulas Carter pIlra tistas, descobriu um método rápido e se. 5.800; Freentown, 3.700; Gao,"

F' d f ,. gura de dissolver a gordura sem recorrer 8 10 000 K 1� .

5 800 KApesar Ido silencio oficial. so- olga d, para azer com que esse dietas drásticas ou a exero!cios excessivos. .; anKaU, . ; ano,
b to Ib litro de suco biliar corra livremente Esta, descoberta, chamadáForrnode. 15 4hO' Kayes 2 700' Ll'bre're O assun ,sa e:-se .que O . V , ,.,,-

e V. se sinta realmente bem. Compre promove nova saúde e energia ao di�sol- O
um v.idro hOJ'e mes,mo. Tome-as ver a gordura, de modo que V. se sentrá ville, 16.70; Lagos, 11.900;

e parecerá mais jovem 10 anos. Basta L l'O 800 N' 11 600cenforme as instruções. São efica- tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia. Olme,. ; I.amey, . ;
zes para'faier a bilis fluir livremente.- For:rnóde é um preparado garantido Oran, 13.600; Ouaga:dongou,
P P-I'I CARTER Fr d par� remover o excesso de gordura. Peçaeça 1 u as para o 19� O.

. For:rnode hoje mesmo em Qualquer 7.900; Pointe-Noire, 19.500;Taroariho .. ecopômiço: Cr $. 3,50• farmácia. A n08sa garantia é a SU8 maior Port.;.:IDtienne, 3.200,' Por.t-proteçã,o.
-

Gentil,' 17.300; Robertsfield,
5.200; Ti'l1dolf, 8.100; Toulou
se, 18.400 e Ziguinchor, 1.200.

Aulomóveis e Ccmínhões

a única forma de'reerg,uer oVelho Continente
Lake Suecess, ,(u. P.) _' ções: prtmeíro, criação de um de um programa parn aumen

As Naeões Unidas precisam organismo Internaeíonal para tal' o financiamento dos pro
reorO'anizar completamente a

resolver a crise de habitações; gramas' urgentes, Importações
econ�mia europeia,' única for- d e exportações, . fínalmente a

segundo, criação e um orga- .

t I tma para zeerguer o Velho
nismo para coordenar as fon- eríação de um SIS ema co e 01'

Continente devastado pela tes de energfa mecânica na e distribuidor de produtos ali
guerra. Essa recomendação foi

Europa; terceiro, Iormnlaéão mentícios em tôda a Europa.
formulada em Lake Sueeess,
nos Estados Unidos, pelo sub-
comité de reconstrução econô
mica das zonas devastadas. De
aeôrdo com o programa que
será submetido á assembléia
da ONU serão ·adotadas medi
das revolucionárias, desde a

rehabilitação do elemento hu
mano atê a r(llhabilitação do
.slstema de transporte e' eco

nômico da indústria.. O relató
rio, apontando as medidas ne-

.

cessárías, consta de quatro
centos el eínquenta págdnas
dactilografadas, contendo ain
da as seguintes recomenda-

Novo cml -chefe
da Esquadra
Washington, (U. P.)

O almirante Marc Mitsüher foi
nomeado comandante em che
fe d;:t esquadra do Atlâm,tico.
Mitscher comandava interi

nremente a esq'uadra do Atlân
tico, durante. a ausência

ao)'aI,mirante Jonas Ingram, que
se encontra doe'llte em San
Die.go , Califórnia. _

t

(CHRYSLEY CORP.)
,

Concessronárlcs:

OLIVEIRA «: fILHO, LTDA.
Rua Deodoro, 1,. - Florianópolis
(Oficina provisória nÓ Estreito.)

""'AlflNI';PtJ$8fI •

RflPlRAR.,'f/TRA VEZI
N.mmomento, o seu nariz pode t;':)ticarentupido,devídoamnresfria- (__ "'-

doou.catarro. Mas logo depo�, .

K...'- "
sua respiração t:8tará normali- , � ""
zada, graças' a Vlck Va.tro-noll . .v.,.,.,··
S6àlgumasgotasemcadanarina, VICKt aliviam o nariz entupido, eon-
traem as M'lUcoSas inchadas e U-.TIO••OLacahnam a iuitação. • ...

O'1.1edicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

Làboratório
Clínico

RUA . JoIo PINTO, 25
Fone: 1448

Em. frente ao Te.ouro
do E.tado

Florian6polis
Qr. B. 6. S. MedJua Farai. Narbal Atfes 08 Souza

Flrm.. L. da Costa AvUa

Exame de Bangue, Exame par,a veJ'Hicaçaa
de cancer,' Exame de urina. Exame para
verificação da gravidez, Exame>l. escarro,
Exame para', verificação de doeneas do
1)81e, boca e cabelos, Exame d. fázes,

.

Exa:rt;1e de secreções.
Jlutovacciná. e transf.usão de sangues,
Bxame qu{mico de fOl'inhas, bebida.

café. água., etc.I
..............-- ,�I .

.1
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FARMÁCIAS DE PLANTA0
, llês de setembro
Estarão de plantão, dvrante o mês de

setembro as seguintes farmácias:
7 (sábado à tarde) - Farmácia Rau.

liveira - R'mi Trajano'.
8 - Domin�o - Farmácia SantO'

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra .

14 (sábado à tarde) - Farmácia Es
perànç-a - Rua Conselheiro Mafra.> ..

15 - Domingo - Farmácia Esperan.
ça - Rua Conselheiro Mafra.
21 sábado à tarde) - Farmácia Ne1.

son - Rua Felipe Schmidt.
'

22 - Domingo - Farmácia Nelson _
Rua Felipe Schmidt.
28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo

derna - Praçá 15 de, Novembro.
29 - Domingo - Farmácia Moderna

- Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno ser;! -efetuada pela.

Farmácia Santo Antônio sita à rua .Toã&
Pinto.

'

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

TELEFONES MAIS l'IECESSITÁOOS
Bombeiros ........• :.,........... 1311
'Policia , .. ,........... 103..
Delegacia O. P. Social .

Maternidade ' , .

Hospital' Nerêu Ramos .

Santa Casa , .

Casa de Saúde. S. Sebastião .

Assistência Municipal � ..

Hospital Militar ., .

14° B. C, .

Basr. Aérea .

7" B. I. A: C. . o ••••••••• ' •••

Capitania dos Porto5 , ..

16· C. R. ' .................•.••

Fôrça Policial , .

Penitenciária ......• � •.......•.••
"O Estado" ..

�A G,zeta" .•.... � ..•.. , ....•.••
UDiário da Tarde" ...........•..
L. B. A..... , .•............•••

Emp. Pnner&ria Ortj513 ..

lS711
115'
U,

"l036
1r51
16�
1l!ó1
1S""
781
15n'
U88

•
160&
,120'
15111
1022
1656
IS"
1641
lO:l1

APENAS Cri S,8'
Com essa infima quantia VocO

está auxiliando o seu próximo.
Centribua para a Caixa de E'.8mol"
a08 IDdkent_ .. Florlanó.ou..
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ANIVERSARIOS :

ORLANDO FERNANDES

Registamos com prazer, na

data que hoje transcorre, o

, aniversário natalício do sr.

Orlando Fernandes, competen
te contador do BaJIliCO Nacional
do Comércio e figura muito re-

.

.Iacionada no comércio desta

.capital.
JOAQUIM LÚC.I,O DE SOU3A

'I'ransccrre, hoje, o aníversá
rio natalícío do sr. Joaquim
Lúcio de Sousa, digno chefe "da

.Imprensa Oficial do cl>"'taJdo.

NICONÉSIO DUTRA DA
SILVA

Passa, hoje, o aniversário
.nataíícío do benquisto conter

rameo, sr Niconésio Dult'r:_a da

Silva, que exerce as frmç.OB? �e
Iínotípísta da Imprensa Oficial
do Estado; a quem apresenta
mos os nossos cumprimentos
.com votos de felícídades

_MENINO RUBENS GERALDO
Faz anos, hoje, o íncelígeite

:menino RUlbens Geraldo, díle
to fillhinho do sr. :e;nio .ual

'Grande.
MENINA LILIAN TERE I t>

Na data que hoje transcorre, I'�iiésteja mais .uma 'p!im�;;e:·J. a ,

galante menl!�l,a Lílían .l€IeZa,
.dííeta . Iilhímna 0:0 sr. Joao
.Arêas Horn.

STA. LAURA SILVA

. Regilslta, a data de hoje, ?
.aníversárío 'natalício da, g..:.lt,ll
.senhortta L3JUra Silva, fino or

.sarnento da nossa socíeda, ,e.

,SRA. CARMEN' HO�FMAJ.�N
NABAS

Aniversaria-se na efeméride

1. de hoje, a exma. sra. Car.uen I
.Hoffmarm Nab.as. . I.. .liERCtLIO ALEXANDRE DA

LUZ
Faz anos, hoje, o [ovem Per

-cílio Alexandre da Luz.
REINALDO BRITO

.Trnnsconre, hoje o aníversá
rio natalícío do sr, Reinaldo

::Brito, digno 2° tabelíão de no

'tas e of,icial privativo de p.o
'teste do !regisroo geral de imó-
-veis desta ci:l!ptta1.

.

,

DR. SíLVIO PELtCIO \!.�.
T '.

FREITAS
�istà, a data de hoje, o

.aníversárío matalícío do sr. dr .

.s:U.vio Pelícío de Freitas, juiz
ae 'direito no Estado do Para-

.'

'\.

/

FORD, MOTOR

A conveniência do consumidor é
o objetivo primordial do� técnicos Ford. Por

isto, antes e durante o planejamento de qualquer '

novo modêlo, proprietários de carros e camínhões
são convidados a' participar dos estudos do,S
técnicos Ford,Informando-os sôbre seus problemas
e desejos. E é êste ponto de vista do próprio
consumidor, devidamente analisado e incorporado
aos novos modelos, que torna os . produtos Ford

preferidos pelos motoristas em todo o mundo.

Eis aqui 'um Interessante exemplo das gran?es
realizações dos técnicos Ford, decorrentes dêsses

estudos e pesquisas: f'
1.;······�

NOVOS 'MANCAIS
que adicionam milhares de quilômetros
de �ida útil às unidades FORD!

No comêço da guerra constatou-se que mesmo os melhores
mancais não resistiam ao árduo trabalho dos veículos

militares. Em conseqüência, as autoridades do exército

americano solicitaram à Ford que procurasse produzir um
novo mancal., capaz de suportar grandes c�gis. em

trabalho contínuo- a' altas velocidades. O resultado foi o
mancaI Ford da nova liga Silvaloy, de 'resistência e

duração três vêzesmaior que os tnancais comuns, mesmo

sob as mais adversas condições. Experimentados em

caminhões, 'em trabalho pesado, os mancais Ford Silvaloy
resistiram 80 mil- quilômetros sem desgaste sensível.

Agora, todos os produtos Ford são dotados de mancais
.Silvaloy como equipamento standard - outra contribuição
para o tradicional lema Ford:' mais quilômetros eis

transporte eficiente, por cJstos mais baixos.

COMPAN'Y, EXPORTS, INCe

.,
nã. VIAJANTES: Procedente do Rio de Janei-

O p .. rs'
-

•.
SRA. BENTINHA Oi:IEREM .

ARNALDO OLIVEIRA "1'0: - António Pereíra Loje,
.

apa' e a 'ull!aBARBATO De São Paulo, onde f�rQ tratar I Raf'aJel Gomes Cruz Lima, EI.. .'
,
_. �,_ASsinaaar, a efiemértde de 110- d��auntoa de �agna Importdn- frída Berenhauser Carãos .f.)<e� , ROMA 23 (INS) _ O "Osservatore Romano, prgao do

,.

t 1" da Cla para a .ua fu'ma, retor:nou a
I

'

"

V .4-.'
'

bli text da de S SaMÍtidade o"je, o anívensárío na: a lCLO a
..ta Cópitalo .r, Arnoldo Oliveira, [renhauser, Celso Ramos, Bea- a"I,ca�o pUl �a.o.� O

.
mensagem

_ '. '�;exma, sra. Bentínha Chc=em .ócio-gerente da conceituadCl orga-Itriz Pederneiras Rrumos, Gus- Pap PIlO XII, mtirtlulado: "A generosa n:aç�o suíça , em que
.Barbato, espôsa do sr. Jorge niaação come�cial Oliv.eira & Filho. tavo. Zilmmer, José Guimarães exalta o papel desempenhado por essa naçao durante a guer
.Barbato, propríetárío da Ga� Ltda.: conce"l(�nária do Cry.ley Cor- Lobo Julio Goncaíves de Aze- ra "auxiliando prísíoneíros .refuJgiados, meranos, enfermos e..r'" poratlon, fabrIcant.. do. �tama-' .�

.

'
. "

"

1aria das Sedas. doa automóvei. e caíninhõ•• De vedo Netto, Ronaldo Gonçalves �nvalidos .

..., .

..,..,_ Soto. de MeVledro, Mitamir Gonçalves O Papa diz que o conceíto SUIÇO da liberdade e superior
.ENLACE

.

FRANCLSCO REI�R(I: de Azevedo e Leonor Chaves de á noção de naeíonalísmo .e aifimna que constituem um exemplo
,
Cunha. - Oliveira ,

. En<:0ntra-:se .em FI�.laIIlopo- Azev:edo.. ',;., para as demais mações.
Realíza-sa hoje, às 10 horas, 11s o sr, FranCISCO Beínert. do MOVIMENTO DE PASSAOEI- -:- �---�::::_---

:na rsidência do sr. Euclídes alto 'comél1CÍo madereiro de ROS DA PAlNAIR DO BRASIL Cecl').·a·· Palro-PI'ol-a dia Cosia Souza.Jorge da Cunha, Secretário do Itajaí.
.

S. A. NO AEROPORTo DE "
Tribunal de Apelação, à rua DR. LAUiRO BUsrrAMONT FLORIANÓPOLIS .

MISSA DE TR'IGÉSIMO DIAGeneral Bittencourt n. 135, o Via terrestre, viajou p8. -t o D I A 21
.' .

matrimônio de sua. 'dileta fi- sul do Estado, o !?r. dr: Lauro Brocedenl+'e'" do Rio de Ja.-
. A família de Cecíl� 'Pauocínia da eo.ta Souza.

U '"

convida a todo. oa ••u. perent.. e p..aoa. de .ua.lha srta. Alice, com o sr. Ací BUlStamont, ,chefe do posrt;o ZOO� neiro: - WaLter Meyer, Üf' �tte amiaad.. para a..i.tirem â MiHa que pela pa.ltQ.Dias de Oliveira. técnico da Trindade e, profis� Rooha Mieyer Jayme F,erll:tn� gem do .eu SOo. dia ele falecimento, manela cei.·
No ato civil serão testemu- sional de gmndes mér1to.s, i_ue 'des CÓsta, DUPuY eDI'ies e l"la- brar na Cateelral Matrol>olitafta. no pr6umo dia

nhas, por !parte da noiva, o sr. possue Ulma 'grande fotliha ,de c:Ldes Goudel'CardOSlO. 26,
.

quinta-feira, ã. 7,15, n.o Altar do �g"arlo Coraçao ele l.su••
R AI �

. De.de já apre.antCl seu. agradeclmento. a. t&d4:iA' CHI pauoa. queWaldemiro aberto ves, e serv ços prestados ao' hosw Pro�":_..3e!l1.4-� de Sa-'o Paulo'. - li
.- 3 v.lutAl :vt:;

comparecerem Q 'st. ato de nos.a re Vlao.
,

.d. Guiomar Gareez dos Santos Est o.' Rith Clarindo.
'e, do noivo, o sr.' Nagib Massad REIlAÇÃO. DOS PASS�GEI:· Com destitno á Pôrto Alegre: VE-N'D'E�SE I .,D:R,EC.IS.A.�SE;e sua es.pôsa, d. Josefina Mas� ROO /QUE EMBARCARAM N/ _ JaSlé Pedro Gill Ecill.a Fausto r
sado o cerimonial religioso se- CAPITAL, DLA 22/9, PELA! Gll AI:eksaJIlld,'ér 'Frildman e de diversos torneiros, meeânicos'

'Um locomóvel' de 'i5 H.P. efeti- -
.ra .para:ninfado, por ,part� .

da AERONAVE "TAMOYO", DA Darcy Siqueira da Silva. vO., marca .W,olfll':.m,..tado ".0'10. e fundidores. - Otímas colo-
nOiva, pelo sr. Arom Natlvlda- CRUZEmO DO SUL .

D I A
.

22 O mêsmo tem 'uma caldàira. sobre- cações que garantem bom,de "Costa e sua espôsa, d. Ní- Para Pôrto Megre: :__ Ita� Oom destino á Owit:iJba salente.
.

futuro.dia Nativid:we C?sta e, por m��, Carv�H�o, �asco de Hello JayJ;lle Mathias. Tratar na rúa Vito!!, Meirelà., 31' Os interessados poderão Be
'Parte do 'IlOl,VO, o sr. EuclIdes FeI]O e W.i:Lll1baldo Schrm-ck:. Com dJestilno á São Parul,,'. _ � Paulo Tawares Rothfuchs,

.

dirigir à
.Jorge da Cun�a e sua espôsa, DESEMBARCADOS NA '.'I'J;i;,s- Lothar SUSSlIllIanIll.

. ;M3Jf�a de Lurdes Tava.res Roth- FUNDIÇÃO HÉRCULES,do AI�ce Mor�Is AC�nha. .

MA DA,!,A Com destino ao Rio de .Ta� :fuchs, Lothátio Paulo RQth� LIMITADA .

• J. ')� a, cenm�llla os nOIVOS Prooode;rn-� de Sao Paulo: --:- neiro: - Rodolfo Bosco e Hil� fuchs, Odilon ,Bea'UClair, 1air Rua do Ce"t�nário _ 118-VIaJ�.rao _para �a� P.aulo, aon- Orlando S't:Eebl!er e Oswaldo q.a Couto Bosco. Camara, Louis Friedrich "\Vl� BRUSQUEde flxarao resIdencIla. Oarioni. PI.roc�entes de Pôrto Allegr€; Ihem Sievem. San ta Catarina •

•

..
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At.t.IA.Ç� DA 'BAal
----------------

Uma organização que honra sobremodo a indústria de seguro e a
capitalização . do nosso país

..

.

Uma das preocupações de no sso Aí então, lodo o seu genio r!é, ça da Bahia" no mercado aband 1.11- Parnph ilo d'Utra Freire de Garva-I de Carva+.o, funcronár-ín adouuís-Jornal, tem SIdo realçar OS verda-lor,ganiZaclor e de Condutor de ho- do pelos Britanioos, obtendo um lho. , tratívo da Agencia Geral.
uerros valores em todos os secto- mens r e v e I a, projetando-além exito sem precedentes na h istor-ia TÉCNICO _ 81'. Jean Valleteai de I Fundada, como dissemos, e',1 .i::res da atividade humana. _

I
í'ronteiras a sua visão clara e no- dos Seguros no Brasil. MouIliac. de Outubro de 1933, "Albacap ', 1."-,Assim sendo, aproveitando hoje lavei, _. "doublé de psícologo ,) de 2° _ Em 1939, o Governo dec ela GERENTE _ Sr. Francisco �lfar- mã mais nova 'e unica (até :t5,lí'�,)a passagem da data natalícia �o homem de negócios. I que só' Brasileiros podem dirigir ques. da grande "Cia. de Seguros A!j.;:;�({.Dr. Pârnphilo d'Utra Freire de Car- Sob o seu pulso de feno. a "Cia Companhias de Seguros. Embora coubesse ao Comendador da Bahia S. A." tem a presid.r ll,,(}valho, Diretor Presidente da üia. de Seguros Aliança da Bahia S. A "

O Comendador Pedreira, ql'é de Pedreira a orientação da novel Cia, 'os destinos a mesma or ientuçãode ::;eguros Alliança da Bahia S: A. vae-se estendendo: cresce e firma Português só tem o registro de fins- nos seus primeiros anos de viela. a crilerosa e segura que fez da sua.
e da Alliança da Bahia Capitaliza- cada vez mais o seu nome e o seu cimento e o nome, porque ama o ,','.W fundação deve-se, entretanto, "irmã mais velha" a potencia quecao :::i. 1\.., trazemos ao conheci ,.1'<1- prest.igio até se tornar a maio" Cin.. Brasil mais e melhor do que mui- ao esp ír ito empreendedor do DR. hoje é. O seu ultimo balanço é hem.to dos nosso prezados leitores, 1';Í- de Seguros 'I'errestres e Mar itímos LOS Brasileirns, é atingido pela me- PAlVIPHILO D'UTRA FRETRE DE e reflexo da sua atual situação, etos h islór icos . da ,vId�t daquelas da América do Sul. dida, que o fere protundaments. CARVALHO, seu idealisador. diz, melhor do que quaesquer pa':t'-importantes organizaçoes, a? 1l1,!�" A Associação Comercial da B,l"':a Afastado o Comendador Fran- vras, da preocupação dos seus,liri-
mo tempo que por intermédio du e figuras proeminenses moviu sn- c isco José Hodrigues Pedreira da .gentes em corresponderem po:'· toS!'. Américo Souto. chefe da firma tam-se, á sua revelia, e intercedem direção das "Cias. Aliança da Ba- das as formas á confiança e á !)('('_.Campos Lobo & Cia., antigos ",g'�'.l- junto ao Governo em favor de um-i h ia". assume o seu logar nas m'l�r(''lS ferência com, que nos honram e :'i-
tes das "Allianças" em nosso h,s- exceção que lhe permita acabar os o seu a tual Presidente, e, volvidos tinguem os milhar-es de sub." i�0-
.tado, e do Sr. Arthur de Azev-río, seus dias como Presidente das +nas oito anos. justiça é proolamr.rru.rs res de todo o Brasil.
,í::)uperinLendenle da Alliança do entidades que tanto honra e ás que ele se revelou e tem sido um • Não receiamos afirmar aqui que'Bania Capitalização S. A. para os

quaes deu o melhor da ma existên- digno continuador da obra r Lli- "Albacap " tem quasi tudo o qUI) 'il\-Estado do Paraná e Santa Cala '''la, cia.
.

sada por aquele grande e saudoso cessita para assumi!', .turn fnt.'p·o
felicitamos a todos. aqueles que Não podem, entretanto, ser at -n- Dir-etor. próximo, a liderança da prorl'lndodedicam a sua atividade para o didos, pesar da boa vontade encon- Em HHO. com o fulecimenLJ r'.o no Brasil.

,maior progresso daquelas, em- trada.
'

Dir-etor Gerente Marques, é dei' (' Desde os seus magnrtícos pLjr:f'J;.
presas, associando-;nos com esta pá- Alguém lembra, então, ao Comcn- para a sua vaga o antigo funcioná- _ sem favor os mais Iiberaes e os
lida homenager,n as mU.Itas que dador Pedreira, que ele tem di'"nil,!,' rio ela Spde Social, Sr. Adelino Fe.r- melhor-es uue existem, vista a ea-
prestarão ao seu dignissímo e e�- :1O titulo de cidadão Brasi '.iro, nandes Coelho Junior. pit.n.liz:1l}ão pela sua pr-incipal fi-
timado presidente. _

bastando para isso uma simples pP.- Ainda por força de outro d,��l'de. nalidade, _ até ao seu nome " ao:*

Lição, ou cousa parecida, ao 8n1'. a fas[a-se ela Diretot-la, em 19'12, i) seu passado, "Albacap " tem dir'Pf.:..
Presidente da República, na '�:''1' am ign e Chefe,

.

Sr. Jean Val- tos que ninguém lhe pode ccnte,,-.
A 15 de Janeiro de 1870 (11a PC"'- declare que opta pela nacionalldade lenteau de Moulliao, sendo s ,b�I.!- Lar, o que a levarão aonde os seus

tanto mais de 76 anos!) um pecll",:\- Brasileira.
í

uido !wh, Dr, Pamph ilo Pedt'e:.:·a mentores. o desejarem.
no grupo de homens de neg-neins Ao ouvir o conselho. f Pec1rej�a
funda. na Bahia, u'a modesta eh. empel't.iga-se lanto quando lhe pel'-de Seguros Terrestres e Mal'itip�o., mitem os seus 86 anos de ielade;'a que dá o nome de "Aliança da fixa o amigo e conselbeiro, reS'jOP--Bàhia".' de-lhe-cheio de dignidade:

"

Facilmente podemos calcular '

,,_ Servi ao Brasil mais dE'-' 7(1hoje êl lut.a heroica desses pi'Jnei- anos sem abdicar ela minha nctr.!o-ros do Seguro na vastissima regi?1) nalidade e nem pOl' L%o o �ervi
,�l)n'!losta 1'1'10 1\'orte e NC·l'dt.'sie

Dr. Pamph'ilo d'Utra Freire mal. Tudo o que de ca�'o cxiste.naBrasileiros, a cujo setor por e!�rl.o .

1 'd f' I' t'"d'e Carvalho, atual presidente mm]a VI a. _ : aml la, a eIC', <:;, e
a destinavam, e onde ela viveu p1'a- interesses, _ aqui estão. Como
ticamenle anonima dmante ':20 da Cia. de Seguros Alliança qner você que, depois disto, v:\ pc
anos, lutando contra a illcomprcen- da Bahia S.A. e da A)/iança tijl' a:o President.e Getulio Val'f;'Çl3:são do meio amlüente. da'Bahia Capitalização S.A. ,que mR conceda n nacional�r1'lrl"

GHEGA A' BAHIA ('1\1 HAPA- e figura das mais proeminen- Brasileira, a mim. CJue eu sou B"a-
ZINHO PORTUGUÊS :::ilE'iro há mais tempo elo Cjue ele, ,

tes na sociedade e alto comér- pois aqui vivo ha 74 anos"! Tenha t empre em
1\'0 decorrer do ano de 1866, apor- cio da Bahia. E preferin deixar a Presic!fluri:)

ta á cidade do Salvador um ra',·;-],O, I d Ü·
- ela� e�Lidadebs a qll1e taflltO _qu�:'i'l. -ftrf,ft'ITtVft «(K'.'I'iJ'l�, _,

._nho pmiuguês, de 13 anos inc6m- :J!. que' ao . eme a sua ll'l\çaO ,rn úen"ô ('m ora, f (' an 'emao, qnp ,

I'.

pleto, chamado Francisco José Po- eSLêl um HuMbM que tem a l:tJlI";- não resistiria ao desgosto, (�','m'J
drigues Pedreira.

.

cwncia exaLa do seu imenso va!M, não resistiu) a abdicar dOÇ'SCU8 �.
Vinha ele, a exemplo de mIlh'lTeS porque lutou e solreu: um HO;\U':�l 'principios mornes! ...._-------------..;_--------------:-------:

de. outros seus patricios, tentar a lJ.ue pensa e age aesassombm;la- 3° _ A "Aliança da Bahiâ" j inha •
vida no Brasil, atraido pela fa�r.i- 111ellle lJurque "abe pellsar e Halle como ag-ent.e, em det('rminado ES1,a- Na-o fUU·lu a' ooda l·nflaCI·ODISlanação indescritivel que Q seu no- agIr; um HUI'I'lb:1Vl que r!::;eou: '(II) elo do Norte, um comerciante' {['lP.

.' « »
me exerce sôbre todos quantos nas- seu vocabulario a palavra lMPO::;- f::decell d('ixando viuva' e filhos em
cem no "Jardim da Europa á Bei- ,::;1VEL; que paz tOGa a sua Alma c.' !'itnação financeira pouco folg::;r!� Londres, l (U, P.) Um futuro mais ou men?!? p�óxi�Ta-mar Plantado!."

.

toda a sua .Fe a sen-:iço ao Pl'ogl'il_- Como, se, tratava de uma AgeocÍ"l a'tUgo' estam-pado pelo "Fi- do Brasil pretendera amplIarTrazia no coração a nostalll'ia ma que traçou ao assumir a clll'�- importante, aparecer;am váric·s
"o ,prÓprio comércio eXAArta";l-mensa da familia e da aldeia P('- ção aos negocias da Cia. _ Um l-JO- candidatos. entre eles O Chefe ri" nancial Times" diz que .seu .t"�

.

-

f
. "

d 'n'na dor com a: Grã-Bretanha.
.,

quimina em que nascera, _ perdi- MEM., enfim, que sabe o que qlleI' uma grande firma comercial. ami- Brasil nao ' ugm a on aI, -

<Ias ambas na provincia mais boni- e para onde vae. . . go do .Governador do Esfadà, o qual cionista. A esse' 'respe:i-tcr'o ,.

re
ta de Portugal: _ o Minho! Na C!l- Criatura extraordinária. verd:l- tambt=)m era amigo do Comendad:.H' cente r,elaxamento 'd.e .

suas
beça povoada de so

..
,nhos•..0 B{'a��l deiro predestmado,' um 'exemoio Pedreira. .

. ,- .

d' •f- d c!
"

re,stri-ções ao' ln
..

�rca;db e cam-aparecia-lhe, cqmo tlm PaIz d,e fa- raro de tenaeüíade, de honra ez, ,f' CI!eio de si, e, certo de obter: a
das e lendas, imenso e generoso, - 'compreensão hümana, de dedic:t::ão, pre1'erencia, Laes as credenciae;; com bio foi uma ·moo.ida sábia. Ela
qual gigante adermeciçlô, a concen- ,de tolerallçia e ,de virtudes! que se apresentava'; o comeréi"nJe não só áfastou dados que esta-
traI' energias pará desempenlw.r, Não fantasiamo;; .. � procurou o Comendador a qu vam sujeitos á crítica, mas fez
um çlia (que já vem.os despontar,ao AC,Ima das nossas palavras '(h'�- talou mais ou menos nestes . ter convergir as. atenções lpara .

alonge) o papet glOrIOSO que o De,,- coloridas, mas impregnadas I'a mos:
.

;
tino lhe peserv:a! 'maior admiração que já tiv>:.no::i

_ Eu sou fulano, chefe da fi;'m:1 real e, relativa, fôrça . de' sUa
Na sua, Alma, de criança. hal'i,\ por AIguem., ai 'eslá a" "(;ia.' ele ::;e -

lal, e' desejo a Agencia da slla C'i:l moeda. Tal coisa encorajará
'-1m desejo forte de lutar e de veJl- guros Aliança da B!\hia S. A.," ..

()O:1lO em substituição ao agente falo.�ir!v as importações e, portanto,
cer,. . .

"

',' ,ateslado do seu genio ,segurador; Aqui tem o ::;n1'. uma cart,a cio "�l' tende a absorver a capacidadeTrabalhador e intel,igenfe; d0GO ai está a Assocütção Cómereial ela
amIgo Governador X qlle r�forç� 3 '

de' càratel' ilibado;' Com' um cintu- Bahia, cujos' destinos presidill_ du- minha pr'etensão. de aquisi�"\. .

rão de aço a forrar-lhe a vonhde, rante quarenta, anos.. conseclllivos Serenamente, o Comendador "li' a A refenda folha fnza que .0o P.orLuguezinho anonimo de 1866 (easo ,raro senão.ilnico.Bm q.u.aI.ql1eJ� 'carta, C'ujbs termo;;" lhé 'desa:gíà.- "Brasil, antes- de tudo, "deseJa
!trabalha e estuda quanto pode, 'lt" País do Mundo) para confir'ma'.' a' dam, e.responde:, meI1cadorias'de lei, mas "em
se tornar um HOI\1EM e ,se irrit')('J' correção e a integ'l'idade das :'luas. _ "Meu amigo. _ Diga ao Go
'3.0 'Comércio 'Brasileiro. princii)al- ,atitudes moraes; ai estão igllahwn- verIlàeloI' que na minha Cia. não se
mente ao do No:rte e do ,No.rdf:s��, tfl os jOl'11aes BahIau,?s de 22 de .faz politica. A Agencia: ficará (mele
'Como um grande ·realizador. � Julho de' 1940 pal'a dIzerem o i:j,1l3 está. O meu amigo fulano (refl'ria-Numa sequencia,de tr'il,lll,fos !l(.)-, fDI .0 ,enterr�o desse �OM;EM �x,,L::, se ao agente falec.ido) deixou viu
táveis lodos obtidos á. custa de tl·::t- ordlllarJO, que leve }f; !aéomp,:lI�h:,- va e filhos que _precisam ser an'jX"'balh�, honrádez ,e int�Hgência, ""em lo á ulti!I1u .morada .... a?'popuk�tçao rados"

'

nunca Perder' a caracte,risti.ca ",da iotúl'a da oidade, d§.�alYador. \)oC"'� E a �Agencia tão cobiçada ficoü
'modestia que trouxe d.o berço hon- todo o .seu, comercIb 1echado, mesmo com ii: viuva
Tado e humilde; olhando' o dinhp;l'o essf;l Co�wrcio que ele tanlo qOl�.(Iil, Era assim que pe�sava 'e agia os-
mai!! eomo um .meio de servir E' fle e.dJglllfIcou duran�e 74,.anp�LF.:m- sê grande .Espirito cuja merôfJria
'ser utH do que como um fim de po'-' CISCO Jofté Rodrlgues ,Pedr81ra nac� -reverenciamos. hoje, nestas ,Iinl1'l�derio atrabiliário, coração aberto a CNI em Po.r.lngal a·4 de Julho, ii, apressadas e mcolores sobre a �l1a
todos' os sofrimentos, alma genl',,ro- 1853, e faleeeu na Bahia em ?�/() "ida laboriosa, que é, 'Cm nU,' na
sa. amigo dos sNls.amigos '·j<'ran· Julho de 1940, aos 87,an08 de I.'t- analise, a propria vida e'a pI'Opriacisco José Rodrigues Pedreira "OL de.

.' história da "Cia. de Scgmos A!::>n-
vidas 20 anos, 'transforma-se '\'1m Da ·sua VIda la,bof'losa: h0!lr'!l!h

ça da Bahia S. A.'"
grande comerciante. empreenrl'.lf!Qt' e digna como as ,que maiS" fo',m.
e culto, que se impõe aos seus. eon- ctesti\eamos, tres episódios I·nt,_e "ALIANÇA DA BAHIA CAPIT:\LI-
temporaneos como um grande v'l.101.' milhares de ol.1tros. allp. lhe d,ef1- ZAÇÃO S. A.
moral e profissional. n'em claramente a yISÃO, o C_\RA-
Por volta de 1896, esse HOMEM TER é- o SENTIMEN'l'Q _ Ei-!r><;:

predestinado é chamado a fa7.er 1ó _ No periodo mais aceso da
part.e da Diretoria da modesta Ci? primeira guerra mundial, qwmel"
de Reguros: cujas atividades se" li- as g-randes . Cias. Inglesas se �'p
mit.am ao setor da sna fundação, r traiam, assustadas, dos seguros ma.·

de tal forma se impõe aue. lhe Pl:)- rit.imos� o Comendador Pedl'.>:. n

fregam a Presidêneia da mesma, traGa um elos seus roagistrais "S

em 1905.
'

quemas de riscos, e lançaa ;'A.1.i'1n-

CONTA', ,CORRENTE POPUi..AR
,JuraI 51/2 a. a. --:- Limite Cr$ 30.000,00

.
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Fed:eral S� A.
I

,CAPITAL: rR$ 60.\)OOtPOO,OC .

-RESERVAS: CR$ 1 '),ooo�ooo,oo
Trajano, 23 • FlorlãnõpolIsRua

casa uma garrafinha de

siado? Fncci�1It.
Pronto Alívio

Radway e terá a- '

lívio imediato_,

Pronto Alivio

Y'RllDWllY
LINIMENTO .SEDATIVO

I QUER VESTrR·SE COM CONFOiTO E ElEGAHCIA 1 1P�qÇURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22':" Sobudo

No dia 15 de Outubro de 1933,
funda-�e. na cidade do Salva ler
(Bahia) a "Aliança da ,Bahia r.a�)i
lahzação S. A.", com a seguintE'- Di
relorÍa:
PRESIDENTE Comendl:l.��r

Fran.cisco José Rodrigues Ped!'�i-.:'a.
VICE-P R E S I D E N.T E -:- DI'

ELE6ANCIA, CONFORTO
c�nsegue-se com os trajes sob-medida.

G,U A 5 P A R I

E EVONOMIA

Vendedor por conta proprio:
PLAClDO MAFRA - BElzor de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

coleção. de omostras Atende-seàdon·dcilio.Boa

"

'" l
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I o M>:J".lio-Ter(a.·'elra, 2. de Setembro ele me 5

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

:r, SELECÕES
li '

1 e de SETEMBRO

Assal'os em

o civilizador da
selva brasileira

Duas frechas quase o atingiram
-e uma terceira cravou-se no

boldrié da carabina, bem sôbre
-o coração. No entanto, êste

�eneral nunca respondeu ao

)'5itaque dos selvagens ... retrí
boia-Ihes com petavras .de paz
·e amizade Seleções para Se
l1embro apresentá a história de
:Rondoo.o brasuerro cujas expe
-dicõe s. ousadas mas pacíficas,
aor rrarn vasto. territórios à
-colonização. Cumpre Seleções
bOJe mesmo.

, ,

.T-ambém nest.e nolrO número:

tD- FÔSSO DAS VíBORAS. História
de uma moça q'je perdeu a ra
zão - f'! d� sua luta de�espe-

, lada para r�c1Jpera·la. Nào del
:><e de ler éste aterrador relato
.Óbre � VIda em um hospital de
;,llena<1o •. condensado de um
livro de grande sucesso.

'.".. � .

10 DEFEITOS DE MARIDOS E MU·
lHERES. Quais os defeitos que

os mand')s encontram nas mu

lheres e vice.versa ? Espõsas
eXlJ:�nte·s lev.am.seus mandos
ao ,;uce�so - ou a bebida 1- .Este
relat6r1o de um inquérito entre

, o pul:.llco renla q....<lIS os de

fei1o� Que pQem em perigo o
·suces.so de seu I:asamento.
............... e: •••••

.o ESPIÃO QUE 1RAIU.. HIJLER.,
Pode!lam O'S altad05 confiar
.este �splilo «ermAmc\) que se
otereceu para servi· los. se pe1'-

r;:;'�i� ��'���e�Ó���l����
um a�ente alemão auxiliou 'Os

Estaoos Unidos' contra os'nazls
tas - com um revólver apon
tad,j às sUas côstas,,' " " .'

.. • ., ..... � • +,. �i�·· • , � .. ��:�

,.A PtSTA DA VERnGfM.,� ta-
'1 'mosa pista de In<tlanápolis, de

quase ,mU .quilómetros" para
corridas de autoE'óvels, é t�o
peri'gosa qUe som nte"um, terço
dosconcorrent"s onsegue cne
gar ao f!m. Let,., o relato de

'

"

sensações :e de�stres'a 20l11tm.
por hora - e <Xjffi0 esta pr_Qva
conlribulu para I

-

tos nos automo'
fIclo de to"os fi

São ao todo 24
santes e estim"
condensação tif'

'pfes5lonante·li'·
víboras", nestl
de Seleções.

COMPRE

SELr
I;)

À ver:

A REV'ISTA t

PUBLICADA tI
.. . . . . . . . .

.. Representont ..
fERNANDO'
;lua do Rosório, 55:":
•••••••••

24 ...artigo5 iidQ,t"maior; ,

atualidade �
COMPRE SEU UE,.PLAR .'
HOJE MESMO! -,

J

c��!.ó����oo f

-

A TOSS-E" �- =
É PERtGOSA E �/-?/��
INCÓMODA! .

�_\�Para bronquite, \;�,
���s������:�.:i�:� . � �'ymico que acalma e

'�l
-

\�fac�lita a expecto-' ./J -'. \
raçao. (

PEITORAL DE===

ANACAHUITA�)

•.••:,,:w. {,;mptJ$fi;

• •••••••••••••••••

10 defe ltes de·
maridos e mulheres

------1III\ii1••r------- ,..,

r SELECOES
I '

I de SETEMBRO

...

Vomo si se tratasse
doma verdadeira
expedi�ão
Hollywood, (U. P.)

Uma centena de atores e tra
balhadores -da Tventih C':en-'

tury Fox deverão passar três
meses no México filmando ce

nas para um novo filme. E
estão fazendo preparativo co

mo si se tratasse duma verda
deira expedição à terras sel
vagens. Jt!-,lSim, começaram
agora a vacinar-se. contra o

tifo, a varíola e tétano.

I
DOENÇAS NERV�SÂb

Com os progressca da medici'!la
hoje, as doenças nervosas, quando

'pleno dl-'::' I tratadas em tempo, são maleJ'l per·
,

U feitamente remediáveis. O curandei-
Recife, (Via Aérea) sísmo, fruto da ignorância, só podl

Continuam os assaltos' em ple- prejudicar OÍ! indivíduos afetndos d.

no dia, nesta capítal : dois 'i1n _
tais enfermidades. O Serviço Na·
eíonal de Doeneas mentais' dispõedívíduos, ontem ás 13 horas, de um Ambulatório, que atende grilo

.subjugaram uma funcionária tuitamente' os doentes nenosos ln.

.da Escola Politécnica, quando digentes, na Roa Deodoro 22. d•• t
.a mesma passava por uma rua la 11 Iboras. diàriamente.

aos fundos do Estabelecímen-.
to, arrebatando-lhe ,estupida-I TOME APER�TtvO
mente do pulso o relogio, ape-

K "" T 'i T.sar dos gritos de socorro da 1 "'I' ( i)
víitima. Outro. assalto ocorreu

- J. ' \
-eom uma jovem, quando a O d d

• -

mesma, á tarde, regressava do r ena a a prlsao
·t�abalho. Tr�ta-se �e Zilda preveotl·va' doSilva, que fOI agredida por
-doís indivíduos, na ponte vl·gar'l·stauarque de Macedo, que toma-
ram todas as jóias e, objetos Buenos Aires, (U, P.) _

-que estavam em poder da vítí- O Supremo Tribunal ordenou
::ma. a prisão preventiva e ,o em-

• • • • • r; .. • • • • • • . • • bargo Idos bens, até 10.000 pe-'
sos, de Juan Bautísta Martin,
de nacionalidade espanhola,
autor de uma chantage come

tida contra Demétrio Francis
co ( comerciante, brasileiro ra,

dicado no Rio de Janeiro, a

quem roubou a soma de .....
8.000 pesos mediante um habil
"conto do vigário".

Quais são os principais defeí;
tos que os tnaridos encontram
nas mulheres e vice-versa? As
espôsas exigen tes levam' seus
maridos ao sucesso ... ou à be
bida? Leia, em Seleções para
Setembro, êste relatório de um

inquérito entre o público, que
revela quais os defeitos que
poderão pôr em perigo o suo

cesso de seu casamento.v Com
pre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

O CIVILIZADOR D). SELVA BRASI·
LEIRA. Rondon, o general brasi
leiro, conseguiu muitas vitórias
sem usar armas. Mesmo quando
os selvagens atiravam-lhe fle
chas, êle retrtbuía-lhes com ps
lavras de' paz e amizade. Leia
a interessante história deste
soldado brasileiro cujas ousa
das expedições abriram vastos
territórios ii co Ionização.

· .

o ESPIA0 QUE lRAIU HITlER
Poderiam os aliados confiar
neste espião germânico que se

ofereceu para servi-los, se per
mItissem que éle fósse para a

América ao Norte? Leia esta
dramátlca narrativa de como
um agente alemão auxiliou os
Estados Unidos contra os na
zistas - com um revólver apon
tado às Suas costas.

· . • A •••••••

Serviço de rnensa geria.
Rapidez -e eficiência.

Salão Record:- Praça
FONE: 16·96

IS,

NA PISTA DA VERTIGEM; A fa-
mosa pista de Indtanápotís, de
quase mil quilómetros, para
corridas de automóveis, é tão
perigosa que somente um terço
dos audazes concorrentes con

segue chegar ao fim. Leia
éste impresslonante relato de
sensações e desastres a 200 km.
por hora - e como esta grande
corrida veio contribuir para
aperrerçoarnentos nos automó
veis, ern oenencío de todos nós .

· .,. .

o FÔSSO DAS VíBORAS. História
de uma moça que perdeu a ra

zão' - e de sua luta desesperada
para recuperá.Ia. Não deixe de
ler este notável e aterrador re
lato sôbre a vroa em um nospi
tal de aliena dos, condensado
ue um livro de grande sucesso.

S?O ao todo 24 arligos interes
santes e estrmutante s, mais li
conuensacào do popular e irn
pressronarire livro "O Iósso das
v ibor as", neste novo num ..eo

de Seíe ções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE SETEMBRO

:'À' vendo agora I
A REVISTA INlERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

..........................
,

R •.pr.·sen'lInt. geral no BrClih

FERNANDO CHINAGLlA
Ruo do Rosário, 55·A, 2· andor - Rio

"

• ••••••••••••••••

Empossado o novo
diretor do IPASE
Rio, '.JE.)' _.:. Teve lugar

ontem, no Gabinete 'do minis
tro do Trabalho, e sob a pre
sidência do dr. Otacílio Ne
grão de Lima, a cerimônia de
'posse do sr. Giro dos Anjos no
cargo de Diretor do Instituto
de Previdência e Assistência
Social dos Servídores do Esta
do. Usaram da palavra o dr.
Oswaldo Moura Brasil, presi
dente do IPASE; e o empossa
do.

-,.B R I T O
'o ,alfaIate' indicado

Tirad.n.tes. .,

Várias renúncias, aos ma'odatos Passou,por Belém,' ,

• ,'C' 1\,' ��
. .' ....... ...:I�.:. . ...:I Belem, (A. N.) _ Aflm-

Rio,
_

('.cJ) - o SIr • .LvI tflO I Carlos lU/c Mora1S 1lU�<VU,e. de .partidpar da conferencia
Mazagao, !deputado pela. U. D. Tambem ren.UJIlC1�a ao internaddnal do trabalho, pásN. ide S. PaJUlo, rehUlllC'i?U' �9 �dalto, :dent'rp d� ..

a1guns sou' por esta ,capital, rumo a
seu mandato, tendo enVIado a dIilals, o depultad!o rumo Bax- Montreal via Estados Unidos
M,esa �a AssemblJéia O oog.uin� reto, 'Ílgua.lmetJ.te lrepresentan- o sr. AJfO�EiÕ Bandeira de, Mél�
rre�UJenmento:'" .

te da U. D. N. do mesmo Esta- ,que deverá ir aJnda a Lake
, E�o. sr. �roo,idente d.a �s- do� deve�? ser .ç�o pa� Suess, a

.

convite det Ço:mitésemblJéla 'INaclonal Canstlt ..lln- 113. s>ubstatUl-lo o 1ST. Hebert Le- das Nações Unidas, afim-de
te.

'., '. vy.
.

-, estudar assuntos ligados á
Tehho. a homa de camutllca.r Segundo lnf�Varoo ,

on-' Organização das Nações Uní-
o v. E-'OCla. qUle, rnesta data, re- tem � Assemb�ela devoca re- das, no ,nosso país.n!uncio ao nmu mamiato de de- nurnClar t,ambem o SIr. Adroido
putado federal pe.lo Est,ado'de Mesquita Costa, do P. S_ D. do

p'
' ·

do B,85'·.-1 "5'., A.-s. Paulo. . R. ,Grande do Su:l!, atitude ali�'S,- analr
. Prevaleç<Hllie da oportJuni,da- que esse ,representante tomara ' .

de para apresentara v. ex :ia. logo apos temn.madosos,tra'ba:- ." Linh.a., ',Brasil-I'f6Iia;'os meus pl'otestos de. aí�tra COn-jlhas iOO Co.rustituin1le. lCie 1933. -

sideracão.
, , eOl,ri�, tt.almbem, ,que o sr. A Planair dO',Brn&l S. A. tem o prazer de�: qu.e(":

• - ---.. - _. �1_ .._,,..,'�,, --� -21 de setembro corrente, iI'ea1izoti�Se a ':viagem }JIla:�urã;l:
'

nova H.� transa:t1.âlntica - Rio - ROma .___; ,B.J.Q,:. c0IÍi
UlS 'em Refice� Da:kar e LísbÔà. " ':,

Aéronaves � QUadrimotores, de 49 paasageiros
Frequência Uma vez polI' sem3iI;La

,,'

Tempd'de vôo 25 horas.
.

.

UFAS
Pàssagens' Rio _ Roma Cr$ 12.975,00

Rio _ Rom.a - Rio Cr$.23.3E>5,OO
--;,F'polis -:Roma' Cr$ 13.857,40
- Flpolis -: Roma Fpolis Cr$ 24., 952,50

, omendas ---." Rio - Roma Cr$ 52.00 por Kg ..

"

_ ]1polis. - Roma Cr$'58;20 por KJg.
.Ao mesmo tempo, aproveita a ocasião para confirmar o
l.be1ecimento da linha Rio - Recife ..:_ Dakar - Lisbóa
'ariS -Londres - Rio, já efetuado desde agosto último;
duas viagens semanais em ambos os sentidos.

.

I
.

Maiores informações pod�o ser ob� em qualquer dos
fÓri08 da Panair do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua.

s�heiro Mafra nO 27 _ 'l'e1efone: 1553.
.

24 artigos
da maior
atualidade ,

COMPIlE SEU EXEMPLAR r
HOJEJ!.E.S�O I '. ,I

CU$f�tÕcr$,3!oj. -.--..-.......

. .. � .

'O espião que
traiu Hitler

Poderiam os Aliados confiar
neste espião germânico que se

ofereceu para servi-los se per
mitissem que êle fôsse para a

América do Norte?' Seleções
para Setembro relata drarnàti
camente como os Estados Uni
dos operavam uma estação de
rádio "inimiga" no próprio pais
e como um agente alemão au
xilrou os Aliados contra os
nazi-stas _. com um revólver
apontado as suas costas. Com
pre Seleçõ e s "laje mesmo.

Também nesre novo número:

NA PISTA DA VeRTIGEM. A. ra.
mosa pista de Jnrjlanápolts. de
quase illIl qurtórn etro s. 'pari!
corr-idas d� automovers. é tào
perigosa que sorr.enre LJi!1 terço
dos ccncor rentes c onse eue cne:..'
gar ao fim Leia C) r(:latO' de
sensações e desastres a 200 km.
por nora--- e como esva or ov a
contrrbutupara aoertelç-j�tr.�-fl�
tos nos auromóvers, em' oene
flcio de todos nos.

· .. "
'

,
.

o CIVILIZADOR DA SELVA BRAS'·
LEIR�. Rondon. o fl'eneral brasí

Ietro, conseguiu munas vitorras
sem usar armas Mesmoquando
os selvagens ahravam41� fle
chas. ele retrrbura-Ihes com

palavras de pal e amizade. LeIa
a hístórra deste soldado CUj3S
ousada, expedtções abriram
vastos territórios a colonização.

· .

O fÔSSO DAS VíBORAS. História
de um.. moça que perdeu a r-a
zão - e de 'sua .tura desespe
rada para recupera-ta Não d.�i
xe de ler este aterrador rel ato
sobre a vida em IJm hospital
de ahenados, condensado de
um Ilvro de grande sucesso.

· .

10 DEFEITOS DE MARIDO$' E MU-
LHERES. Q'Jais o; defeitos Q'J"

os martnos encontram n as mu

lheres e VIce versa ?: ESOÕ,eB
eXigentes lçvam seu� mâ(ldos
ao sucesso - ou a bebtda? .E�te
relatório de um ,"quento enre.,
o J,-Ublico revela qi.tais os de
leitos que põem em pertgo o
sucesso de seu casamento.

São ao todo 24 artigbsinteres-
.

s�mtes ·e estimulantes: mais a

cpodensaç'âo' do ,popl.!lar e '1m":
.

presslOnante' livro "O tosso das
víboras", neste novó numero
fie Seleções.

COMPRE ;:

SELEÇÕES
-

., ," ..
"'

DE SETEMBRO
À venda ,ag?ra I' ..

�: .,:.

A REVISTA INTERNACIONAL, �,.:"" ..
,

'U81:iCADA EM 'N,O"E�QIO:MAi
· � " '

R.pr..... taft'.· geral no··8ralil,
FERNANDO, CHINAGLIA
"a do Rósá.rio•. '.5-A, 2,· anOJar, - Ri<»

._ " .
_

1
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o ESTADO-Terca h!I";, 24 de Setembro. de "46
..----------�------------------------------�'.------------------------------------------------------------------------------------------------�

6

. .

Com a, tão comentada. vitória de ante-ontem sôbre o r Vera Cruz,
pelo escore de 8 a O, a 'A. D.. Colegial .levanteu o Campeonato

Citadino de Amadores da Segunda Divisâo " de 1946.
,

1
• . '_. _._�-'- _

FILIADA Á CONFEDERAÇÃO �RASILEI-
.

RA DE DESPORTOS E CONFEDERAÇÃO,

BRASLEIRA DE BASQUETE,BALL

ATLETISMO - BASQUETE-BALL - VOL-
. LEY-BALL

,

REGULAMENTO PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE
,

ATLETISMO DE 1946
CAPíTULO I

De suas finalidades
Art. 10 - A Federacão Atlética Catarínense promoverá azs.e 29 de

setembro de 1946 no estádio do 14° B. C. genturnente cedido por seu

Comando Geral, o Campeonato Estadual de Atletismo, do corr_:en!e .ano,

neste Regulamento denominado "Campeonato", Ano qual pode�a� lllscre-.
'Ver-se, todas as associações filiadas, em pleno gozo de seus direitos,

Art. 2° - ,O Campeonato se destina precipuamente a congregar os

desportistas de várias localidades do ,territóri.o. catarine,nse, es!u�ulan
do-lhes reci:proéamente 'as qualidades e penmitindo, assI�, mais mten

so intercâmbio, no. tocante às idéias € princípios de interesse geral, .que
contribuam para o apri:moramento da raça.

.' .

Art. 3° - Paralelamente às finalidades aludidas no artigo anterior,
'() Campeonato. servirá como meio de seleção dos atlétas que reI?r�senta
rão a Federação Atlética Catarinense no Campeonato ��aslleIro de

Atletismo, a sei disputado em P?rto Alegre em novembro vm�ouro.
Parágrafo trníco - Para 'efeLto do qU€ trata o. presente artígo, con

siderar-se-âo automáticamente requísitados os atletas que atingirem os

l·nd'i....es rnínimos da rubrica "Nacional" da tabela, de que trata o artlg,o 800 t 2'10" 2'06"
12 d� presente Regulamento. -'

1.500 met.ros , ..... ' .. ' . ' .. , .

4'50" 4'32"
,CAPíTULO-II 3.000 metros .. ,::: ': : : : : : : .. .. .. . 11°8, :10" 196',4405::Das ínscrtcões 5 000 t

Art. 4° - A inscrição ao Campeo;ato., deverá seI:'. pedida até 23 d.e 10:000 ��t�.�� ::::::::::::: � : : : . . . 38' 36'
;&etembro corrente, pela associação interessadas, mediante o. preenchi- 110 metros _ barreiras altas. . . 17' 164/410"
mento da competente ficha, e pagamento ?a. ta_xa. �e C:� 20,00. Salto em altura 1,60 m. , 1,70 m.

Parágrafo. único - Sempre que a associaçao for. filiada a alguma Salto em distância , , 6,00 m. 6,40 m.

liga regional, o pedido de inscrição deverá ser: encaminhado por inter- Salto c/vara ..... ,............... 3,10 m. 3,20 m.

médio da mesma entidade. Salto triplo ' , .. , . , .. , .... , 12,50 m. 13,00 m.'

.

Art. 5° --=-Sõmente poderão §er inscritos atlétas que satisfaçam às
Lançamento de pêso .:,." ....• :. 11,30 m. 12,00 m.

:seguintes condições, além das demais, estipuladas rio presente Regula- Lançamento de disco .. , ..... ,.,. 3"1,00 m: 35,00 m.

mento: '

Lançamento de dardo. , .. , .. ',... 45,00 m. 46,()() m.
a) - ser brasileiro nato ou naturaUz;ado;. .� _ ',� .'. .

'

.. Lançamento de martelo ....
,�, :,,, ..

'

.. ". 30,00 .m. '"
33,00 m:, ,

b) - ser amador, regularmente fichado na F. A. C. e ínscríto pela Art. 130' _ Cada atléta poderá tomar parte em duas pro.v�s d€ pista:
.assocíação respectiva; '. . e uma de campo ou, duas 'provas de campo � uma de pista, alem da cor-

e) � tratando-se de prova masculina:' estar quite com o serviço mi- rida de reV>ezamento.. , .litar reservando-se a Díretoría' da F. A. C. o direito de exigir, àntes de , Art. 140 � A parte principal do programa do €ampeonato sera ajus-iníci� da competição, a apresentação do documento respectivo; . tada, quanto possível, ao seguinte esquema de proyas:
.•.

.

d), - estar em pleno gôzo das regalias conferidas pelos Estatutos 110 m. barreiras _ Lançamento de peso - .Salto em dístãncía.
<ia associação ou entidade, pela qual estiver inscrito; '-

1.500 m. _ Lançamento de disco.
'

e) - atestado médico, referente à capacidade física para a prátíca '

800. "

do desporto, o qual poderá ser passado. englobadamente para todos, os 100 m.
atlétas de urna mesma associação ou entidade. 400 m. barreira _ Salto e/vara.

,

,

CAPíTULO III 3.000 _ Salto triplo.. ,

Da organização 400 m.
Art. 6° - O Oampeonato será organizado por uma ..

Comissão Exe- 200 m. _ Salto altura _ Lançamento de martelo.
cutiva, que coordenará tóda. atividade relacionada cóm (lo organização, Lançamento de dardo ..direção e arbitragem geral do. certame. '.

"

4 x 400 m. revezamento.
Art. 70 - A Comissão Executiva, de q1.}e trata o art. 6°, compor-se-á 4 x 100 m. revezamento. ,

"

,
.

de três membros, a saber: o Presidente da F, A. C., um Diretor e um Att. 150 _ Cada, associação, pOO€l'á inscrever até 2 atletas em cada
·-Conselheiro. Técnico da mesma entidade, êstes de livre escolha daquele. prova,' dlesde que os mesmos satisfaçam á'il condições dêste Regula-

Art, 8° -_ O programa do campeonato. abrangerá 3 partes: ,mento.,
.

'.
'

I - Eliminatórias 'e corridas de 100 m., 5.000 m. e 10.000 m. podendo. Art. 1&> _ Será obrigatória a presença de to.dQS OS atlétas concur-
estas ser realizadas, com início. às 15 horas de 28 p,e. setembro, se ne- rentes, devidamente uniformiZados, po.r ocasião. dos desfile olímpiCQ,
cessário.

que iniciará a manhã esportiva de 29 de. setem_?ro.; devendo a� rt::presen- _II - Congresso de Atlettilmo, com os delegados das associações re- tações apresentar-se co.m suas respectIvas flamulas ou pavIlhoes.
presentadas, nlé\!� provas, com inicio àS'20 horas do mesmo dia; Art. 170 _ A chamada dos inscritos às diversas mrovas será feita

III - Partê 'Princilpal, com início às 8 horas de 29 de setembro. co.m antecedimcia de 10 minutos, impOrtando. o não comparecimento em
CAPíTULO IV desistência d() atléta. '

, Do Congresso de" Atletismo CJ\PíTUI...o' VI
Art. 90 - O Congresso de Atletismo, previsto na alínea II do ami- Dos prêmios

go anterior, Será realizaoo na séde do Co.nselho Regional de Desportos Art. ISO _ Aos vencedores das diversas provas-serão conferidos di-
e será constituído por 'todos os PeLegados cr-ed,enciados pelas -associa-' plemas e prêiiüos,

-

Cábéridü à' associação qúe "niài�r númerõ' de 'p<iritos'
,'Ções inscritas no Campeonato.

'

, o.btiver, o título de "Campeão. Çatarinense de Atletismo" do corrente
Parágrafo. úniro - As associações pod�rão se fazer repl'esentar por ano.

.

mais de um Delegadlo, porém, em caso d� votação, os mesmos SÓ terão Parágrafo. 10 _ Para efeito de contagem de pontos será observada
-direUo a um vo.to. ' '. .

a seguinte·equivalência: 10 lugar _ 5 pontos; 20 lugar - 3> po.ntos; 30Art. 100 -"O Copgresso de 4tletismo te:rá por objetivo incentivàl', lugar _ 2 pontos e 40lugar - 1 ponto. Contando-se, em dobro, as pro-por todos os meios, a .prática d() são amadorismo atlético em ,Santa C4-- d4 r..e..v:e.zam€'nto.
' ,

tarina, indicando 'os meios adequado.s para a consecução. do fim visado, '

.com eficiência e rapidez.
' "

,

Parágx-afo 1° - A F. A. C. terá muita satisfação .em receber a ade
são de técnicos' e pesso.as versadas no.s assuntos propostos, quer me
·diante a remessa oü'apresentação !ie trabalho.s, quer pela eXp'osição ver-
bal ÕEl. tese, em sessão do Congresso.. '

"

, parágrMo. 2° - As inscrições para uso da palava 'serão aceitas até
'24 horas antes do iniéio. do Congresso.

Art. 11° - A .Pr,esidêcia do Congresso será exercida pelo Presiden.
te da F. A. C. e, nos se�s impe�Hmento.s, ��s substitutos legais ou
representante credenCIado., ";

,

CAPíTULO V
'

Das provas ,

Art., 12° -. O Campeonato �brangerá provas de pista e provas de
campo! se� �ermitJda a p�·rtidpação\ somepte aos atlétas que atinjam'
os 'índIces m1nlmOS da ru}:mca "Estadua!" da seguin� tab€la:

'

'Tabela de indices. mínimos para ,Concorrer aos campeonatos 'estádual fi
nacional. de 1946

Provas
" , E!l!tadual,

100 m.'etros 1
••• '... ••••••••••• 12"

4xloo metros , : : .. "

�

200, metros : ,'.

400 metros ' . , .. , , : .', ' ...

4x400 metros - Barreira .

n '. VERO'Il.DE SO·BRE' O Nova �;Il�;�t��SdO filme

II felíeídade:
PAIXÃO DE ZÍNGARO

«CASO S'.nUl,»
. pótese alguma, para a prática com

.

da educação física, bem como Oha:rles Boyer Loretta
extranhou, .em lO dias a au-

YOUI1\g _ Phílíps Holrnessência de exercícios em .con-
Jean Parker e EUJgene Pallette,Em entrevista" ao cronista junto, propriamente dito.

-Acy Cabral Teive, o popular e Fica assim desmentida, a
No programa:

eficiente ponteiro esquerdo nota de "A Gazeta Esporti- 1°) - O Elsporte em Marcha
Saul Oliveira declarou não ser

va ", sôbre a dispensa do "mig-
117 - Coop.

verdadeira a. noticia publicada non
" ponteiro "azurra". 2°) - A A1Jl\éta Moderna -

pela, "A Gazeta Esporti-va" - " ,.�, ' _ Short· I

em sua edição de ontem, se- P'r'eV·18a-o do tempo 3°) - Fox Aírplarí News
gundo a qual havia sido di:s-' " Atualidades.

pensado da nossa seleção, por, Previsão do Tempo, até 14 Preço rnÜlco'� 3,,60.
indisciplina e má vontade. horas do dia 24. Censura: - Até 14 anos.

Adiantou Saul- á reportagem Tempo: Instável 'sujeito a AMANHA - ODEON
que a sua dispensa atendeu ao chuvas.

, ,

seu próprio pedido, alegando, Temperatura: Estável.

para tal não estar satisfeito Ventos: De nordeste a sues-

com os treinamentos millistr�-I te, frescos.
'

dos pelo senhor Leléco. . Temper�t�lras, e�trem� .

de
Saul achou que a pista de

I
hoje: Máxíana 24,4 Mínima

cimento não é própria, em hi- 18,2.

TEATBO A. DE CARVALHO
A's 20,30 horas
Noitada de arte

. , .Patrocinado pelo Instítu
to Brasil-Estados Unidos.

Despedida {ia nossa gloriosa..
conterranea:

NAZIRA MANSUR
o novo rouxinol brasíleiro.:
A ultima revelação artística,
-Na véspera de sua ,partid�I '

,

para os Estadas Unidos, para
quetodos possam assistir á sua

despedida.
Preço uníco .=._ 5,00.

IMPERIAL

federação allética C�tarin.ense
- FUNDADA EM 1 93 7 -

Sessões âa« poças
ALMAS NO MAR

Gary Cooper - George Raf,t -
Robert Cummings - Erances

Dee - Olympe Bradna

tines RI�Z
, .

ROXY

�I

\ .

,'?
RITZ -

- ,ROXY
Hoje - .terça-feira - Hoje ,

ás 5 - 7 - 8,30 horas _:_ Ses-
'

sões das Moças - ás 7,30 11s_
Bonita Granvil'la - Noak

Beery .Ir. - Irene Ryan.
",Á· .BEl..A, ·."ME,N.�'1t: ,

Censura LIVRE .

No programa: - Cine Jor
nal Brasileiro -DNI.
Sô'nhos, e pesadelos

nho colorido.
Preços:

Sra. e Srtas. , .....•

Estudantes ... , .... ,

Cavalheiros ., .. ""

dese-

c-s l�2'o
Cr$ 2,00
Cr$ 2.40'

.
..

RITZ -' 5a feira ás 5 e 7,30
horas.

'-:-.� mais opulenta e deslum
:�t�nte comédia ide BUDD AR
BQT e LOU COSTELLO
PElmIDOS NUM HAREM..

José Caldeira ;.de Andra�a ,Ie esposa
•

participam 008 paren
te. e pe..cas amiga.a,
o no..scimento d. suo

'filha -O 'A1SY
Fpolis" 2,�9 946.

Telegramas
J,ós: .'Zulma.
10s Santos,
14:ário Jugur
'o Gallotti.
Je" Ernesto
üena, Sam-
OMS, Ma

tO$, Dirceu.

os 'I

25"
'56"

234/10'
53"

seguintes
IOx40, ser

..:ular. Infor
Ipe· �cao i it

,S:llc 3

8 v. I

Nacional
11.3/10'

.:�\

"
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>1 ;7- 8,oÍversário dum
pacto infame "

, Foi em 17 de setembro de
1939 qtUe a Rússia Sovié�ica
invadiu a Polônia, que estava
lutando desesperadamente com,
a agressão germânica. Não era

de admirar, pois assim as cláu
sulas do Pacto Molotoff - Rib

bentropp foram postas em vi- ,

da. O tal 'tratado dividia a

idealizada posse do domínio
mundial entre o totalitarismo

pardo e rubros.
A Polônia, como a pedra ogi

val da abóbada européia, foi a
primeira sacrificada .á san .ia

conquistadora de dois compa-:

�.
' dres de, -apesar do ódio mú
tuo, causado pela concorrên
cia e mêdo recúpoco, n: nca

deixaram de se admirarem.
Foi selada a sorte da Polônia

e a Alemanha .iníciou seu hino
de vitória. - Foi um puro en

gano, pois a Polônia não dei
xou. de viver e não cessou de
lutar ao lado dos aliados, no

seu próprio solo, como também
no estrangeiro.
Brigaram em seguida, os

falsós amigos e aliados e Hi

tler, - seguindo os impulsos
de seu gênio paranóico, atacou
a Rússia. ÊlSte úlfímo, depois de
ter explorado ótimamente a si

tuação, apoderando-se da me-

.1�, tade da Polônia, da Finlândia,
;:

.. Estônia, Letônia e Lituânia,
achou-se numa posição critica,
e passou de bandeiras desfral
dadas, para o campo das De
mocracias. Sua enorme máqui
na de guerra foi aprovisionada
por navios das Nações Unidas Ie a Rússía, tendo heróicamen-Ite r.epelidO o ataque a Stalin-

grado, criou mais confiança e
'

poz a .falar mais alto. SlelU pri-I�eiro passo foi demmcía as

relações com o Govêrno Palo-I
nês, exilado em Londres, rela-
ç�ks- que foram reatadas nor=

mo��nt�do_p�rig9·." "-"-,

,$egmra:m-se fatos que a

História não. deixará de julgar
no momento propício. Sob a

pressão da . Rússía, os três
grandes foram -obrígados a ce

der à Rússia, a parte da Polô
nia que obteve de presente dos

. alemães. Para satisfazer o

monstrengo russo, a maioria
dos govêrnos viu-se obrigada .\a retirar o reconhecimento ao.

govêrno Polonês, que dirigia
durante seis longos anos a: luta
contra o invasor alemão, no

estrangeiro e no próprio solo
polonês. Os soviéticos chama-
ram. á vida um tal Comité Na
cíonat de Lublin, composto de'
seus agentes e que foi reconhe
cido como -governo provisório
polonês, tendo ficado sujeito a

nume.rosas condições. -;
'

Chegou o dia da Vitória nia-se os heróícos generais po-
"A RÚ!s'Sia anexem ao seu" ter- lonêses, que não ,querem aceí

ritório uma província Checos- tar o comunismo. - O deferi
Iovaca, a Rutêfiía < ,gubcoti)o- sor da Yugoslávia, - o general
tica, e promoveu a organízação Michaílowícz foi condenado à

de um govêrno semícomunísta, .morte, acusado de colaboração Ina Pátria 'de Massaryk. A YUM com O'S alemães.
. ..

.

goslávía tornou-se .um .feudo . Na Polônia impera a Políti
russo, administrado por uma ca RI.J.�sa, a ,te�rível N. K. W. D.
reedição de 'Goering, o célebre ' Os partidos oposicionistas�'

',"Marechal Titã'!. Nem a Ru- estão sendo exterminados, os

mania, nem a Hungria 'escapa- TUSSOS e seus agentes, preten-
, !am dos insaciáveis apetites, do <irem transformar eleições livres
Kxe:m1Jin. A Bulgária, as zonas em uma farsa tragicomica, de
ocupadas da Austria e da.Ale- sejando impor aos poloneses. 'Ü

manha, pela Rússia; estão su- afamado bloco eleitoral únicq.
jeitas á sovíetízação e' experí- Nas conferencias ínternacío
mentos exóticos. naís, trovejam os representan-
A doutrina vermelha tem tes de Moscou e seus satélites,

que estar conservada em movi- acusando a todos de reacíoná-
menta. rios. '

,

Pela' superfície do . globo dis- Nínguem sabe como, termí-
siminou-se uma turba de agen- nará esta loucura, primeiro in
tes soviéticos, 'travestidos em dício do castigo de Deus, pois é
-representantos dos países vas-t por todos sabido que! a q�ein
salos de Moscou. Alastrou-se' Deus quer castigar, priva-o prí
uma. ilícita propaganda. Calu- meiro de juizo.

, f

Patrimônios -como êste
PRECISjM SER PROTE'GIDOS

:

Todo criador sabe o que vale um ani
mal de raça. O que vale e quanto custa ...

Há fortunas aplicadas em exemplares
magníficos que, entretanto, estão sujeitos
a muitos imprevistos. Se você possui ani
mais .de raça, faça o que todos os cria-

I
I·,"

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

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

\ ,

8 CARTEIRAS DE' SEGUROS:

�,

,:f"i';; \:_;,1...........

Ln.cên di.o

RIO DE JANEIRO

ElSUBJ!TÓRIO JURlUlUO eOM.KIUJIAL"
A••unto.: Turídi�os.- Comerciai. -- Rurais e ,Informativo.

Bnder�ço Tel. ELIBRANCO - LAJES _:_ Santa Catarina

Con.ulte no.sa Organjzoç(io ontes de .e decidir, pela com

?;;a ou, venda de imoveill. pinhais ou qualquer
emprela neltlJ e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogêríc. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Acidentes Pessoais

Alttonl,óveis
Fideiidade e", Fi�.r"ç,,, {J ••

Aciden.tes do 1�r�ballto
'Tro n.spor t.es
Anilnuis

. R�"po!.sa"ili�ade Çivil,' '.

SUL llMERICA TERRESTRES,'
MARíTIMOS B ACIDENT'BS

"

A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU G�NERO DA AM�RICA DO SUL

TO�SE. ,

BRO!'lQUITE
E ÇO"QUElUCHE

TOMe SI!MI>Re

o linEtHOR DOS mELHO.RES

Um importante edital da 168. CH
. o Chefe da 16a C. R. chama a 'atenção para o edital que'

está sendo publicado no Diário OficiaI"e relativo a dispensa e

adiamento de incorporação de que poderão gosar os aprendi
zes de Escolas Técnicas-profissionais, Fábricas, etc. de mterês
se da defesa nacional, bem como os quê tiverem curso comple
to secundário e forem candidatos a matrícula nos ,C. P. O. R.,
e Escolas Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, e os

arrimos de família (artigo 124 do Decreto n. 15.934 de
22-1-923) publicado no Diário Oficial de 6 'e 8 «;Ie fevereiro de
1945.
..----------------------�-------------------------�

���.��:��R!9.��
E
Ep�\������?��:::.::.. ·1Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra·

tear - Cordas, vidros. para relógios. etc,

IPreços "e prosp'ecto9 com a

C A S A MA SET'TI
Rua Seminár io, 131 - 135 - São Paulo.

'DEU'F-SUUE BUECHER ·Ca�is�." Gravata., Piiame••
.

t 1
Metal dai melhores. pelos me-

peçam co a ogos. c

LIVRARIA VELMEN nores preçol 16 na. CASA MIS
Petr()poli•••• Caixa Po.tal, 91 ,CELANEA - Ruae. Mafra. 6

um�,���:��.nt. Nova :e uil8ntesc,a ' BUVem
argentina," para recreio,

comI
São pauio, (E.) -

se-'.,.g'antescá
nuvem de gafanhotos

lotação para 2 pessoas.
. gundo informam, de Joaçab3:' a?aba de passar .por aquela

Tratar nesta Redação.. em Santa Catarma, nova e gi- CIdade, rumo ao norte ..

/ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Razão snbrava ao sr. Osvaldo' Cabral para afirmar, em Laje,s, que a bênçam PjJ
terna, recebida, .p�lo sr. Nerêu Ramos, ao' iniciar �. seu govêrno, teve a sançã�-

divina' -:- e o- tem' acompanhado em todas as horas. '

I

Eleições no JápãOlft opinião públicaeslã a favo
Restaurados os di-

·CE'LSO

Cederam à tentação
burguesa
Londres, 23 (INS) - A rá

dio de Moscou transmitiu se

veras crítlcas contra dois fa
mosos escritores russos, for
muladas por Andreí Zhdanov,
membro do "ipolíeburo " e di
rigente do Partido Comunista
em Leningrado. •

Chegou, finalmente, o dia em que Nazira cantará O locutor da rádio demorou
para o seu povo. uma hora em ler as criticas de

Será esta, efetivamente, a sua despedida. Esta noite, Zhdanov das quais forani alvo
,no velho casarão da Praça, Pereira e Oliveira" às 20,30 horas, Mikhail Zoschenko, escrltor
o rouxinol breeileiro. teiá oportunidade de receber do povo satírtco, e Anna Akhmatova,
Ilorianópolitano, desse mesmo povo que dese ieve .arderite- poetisa.

.

mente ve-la e o,-!v!-la oanterido, o seu carinhoso abraço de Ambos foram acusados de

despedida e o calor de suas palmas. "terem cedido á tentação bur-.
A história do velho Teatro Alvaro de Cervalho encer- 'guesa, abrilgando o desejo évi

rará, em a noite de hoie, mais uma de suas páginas de dente de voltar aos velhos
ouro. Esta, porém, sobrepúiará tôdas as demais. E' que dias".

Nazira, o novo rouxinol brasileiro, é nossa conterrânea.
--------------
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Com Q tratamento pelo reputado produto
Okasa. A base de Hormonios (extratos glan
dulares) e Vitaminas selecionadas, Okasa é
uma medicação de escôlha pe a sua eficá
cia, terapêutica comprovada, em todos os
casos ligados diretamente a perturbações
das glândulas genitais, Okasa combate
vigorosamente: debilidade sexual, fraqueza
masculina, velhice prematura, fadiga, perda
de memória e energia, neurastenia no ho
mem; frigidez, perturbações ovarianas, Idade
critica, obesidade ou magreza excessivas,
fiacidez da pele e rugosidade da cútis. na
mulher, Okasa, importado diretamente de
Londres, proporciona Juventude. Saúde.
Fôrça, Vigor e Atração, Nas boas Dr0/r. e� ,

h
Farm, - Informações e pedidos ao: Dlstr,

em' pou'cas'
.

orae. /
,Produtos Arna. Av. Rio Branco. 109. Rio.-

,

'� Peça fórmulas: drágeas "prata" para homens
e "ouro" para mulheres. só em embalagem
original 'IIe Londres. PRESENTE O GAL. GóIS MONTEIRORio, 2� (A. N.) - Comunicam de Põl"to Aleg1"c que notve.ias

RIO, 24 (ESTADO) _ Ainda continua reunido a portasprocedentes de 'V'ár�� Ziorms do Ri? GralIl:de do Sul reflerem- Aber4�as as�€ aos enormes preJU:lZOlS. icalUlSados a lavoura por enormesnu-. fechadas� o Cons0lho NaciOlDial do P. S. D. Despertou a atençãO'
vens de ,gàfanhotos. Em várias IDcalidades as :p]a:ntações. desa- .-oslIr.- ....0-es a presen�a do galo -Góis Montéiro à reun�ão. Acredita-seI qu� o'

p3Jreceram linJteiramente em pollJC.as 00005, $l'lJdJo dlesol�,or o "Y Ministro da Guerrá tenha ido tentar o apôio do P. S. D. à can-

aspecto dos �u�iJcipios atingidos sendo, lSe�i�do :se espera, Rio, 23 (�. N._) _- Aoham-se didatura do sr. ,Otávio Mangabeira ii. presidência àa Câmara,
grandes os JJ1'eJUllZOS das futuras, 'SaJf;raS A prrnJclpalmenJte� cul- 3Jbertas as mscnçoes pam ma-

pois a exclusão do nome do sr. Mangabeira seria o fim dos es.. )tura desvas1JadaJs fod. 'a do .trigq. - trÍlCUllia na Es'Cola-de Sa.l'1gentos
• • >K:: _ • .,

de Armas. í'Ol'ÇOS emVl"egados p�ra a coalizão.
'

Garantias e.llberdadesfunda�eDtals ���������P�AR�A'�FE�RI�DA�S,��
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ES'PINHAS, ETC.

-------

Florlanõpolls, 24 !te Setembro de 19-46
,

�

Nazira cantará hoje, despedindo-se

"

o Observatório Nacional faz in
teressantes estudos sôbre o Sol

. .

'.R:io, 23 (A. :N.) - Anuncia-lse que o Obs�eI'VatÓ!rio Naicional
está fazendo 'Pres�entemente ,inte!l'eSisantes 'estuldos em 1Jorno d.o
SOI1:. Nos úlit:imos dias se veem observando g.ra:nldes maJIlc!has no

�J�tro--rei. Das 'conclrusões a que cheg.au .o astronomo chefe do
Observatório, <XYJ11andanlte DomiJngo!s Oosta, uma ressalta pelo
seu sentido objetirvo essas matliCh;as ,são r.esponSiáveis pelas se

I �3JS pertuI'fbações !l1ia.S comunicações radioteLegráftcas ,8IlItre a

_-\imérica e os Estados Urrroos. o.s estudos pro.ss�guem e opor
tunamente serão diV'Ullgados demails oondusões.

Desapareceram

PARiS, 23 (U.,P.) - A C.omissão Política e Territorial pa
ra a Itália aprovou a concessão das liberd3Jdes e garantias fun
damentais a.os residentes nos territóri()s tirados da Itália. A de
cisão [oi tomada, após Mll.pl()s delhates, contra .o voto do bloco
eslavo. A emenda, que foi a,prov3Jda por 14 x 6 votos, foi de
autoria da delegação australiana; e deter.minou a concessão
de direitos !Civis e de nacionalidade aos ,cidadãos do's territó
dos cedidos. Foram beneflidados pela me,sma os cid3JdãQS ita
lianos da Veuezia, Giulia., mIas do nodecaueso, Tenda e Briga.

\

WASHINGTON, 23 (U. P.) - Harliman Avelill será
sucessor de Henry Wallace no cargo de Secretário do Com'

r'eltes eleuerels l cio dos Estados U�idos. Falando à tmprensa, Harliman dest
• I cou que se mantera afastado da polttíca externa, ponto cent

.

TOQUIO, 20 (A. P.) - A I das divergências entre Wallace e o Govêrno dos Estados U
Dieta aprovou quatro leis, res-I dos. Destacou o novo Secretário, do Comércio que, em sua

taurando ao, povo os direitos I níão; 'I'ruman está seguindo os prtncípíos estabelecidos
elettoraís, sendo elogiada pelo] Roosevelt no que diz respeito a_p'Qlítica externa. Recusoj,
general MacArthur por ter

'I
contudo, a comentar o "incidente" Wallace-Truman, limiita

preparado o caminho "ipara do-soe a afirmar que á política externa se baseia na oJI'\t·,
a eventual realização completa pública do país, a qual está a favor de Truman.

���ie:�: el�;!l���á���:'�� '1� O'uas: VI·lof!' ri- .

s de' BI-d'anilnov_as leis es�a.?elec�m a,r�ali- �..
zaçao de eleições diretas pa-I '

U
ra tôdas as au.toril<;iades .l�cais, Paris, 23 (U. ,P.) '- O presi- são até nova ordem. O sr.
desde o.s pr:feltos ao.s dl.ngen-l dente provisório da França, I daullit se opôs á suspensão i
tes nacionais, os quais v�n�laI?1 sr,· G�ü:g.',es

..

· Bídauít, obt�:,e di�ICUJ�ido o assunto, o res�Its�ndo ,nome�ados pelo Miuisté- dU8JS vitórias na Assembiéía do fOI desfavorável ao chefe d
no do Inten�r, em vlrtu�e. d�s Constituinte: a primeira rete- I govêrno por 300 x 270 �"ot
.poderes de �uer:a. O Ministé- rente á batalha que trava con- Não obstante, reintciandols'2
no do Interior lll�o:mou ��e tra o.general be Gail]l,le no q G..e i trabajhos, o chefe do g,];';r€ru
as primeiras eleições ser ao concerne ao texto da ConstI-' obteve um voto de comrían
realizadas em dezembro. tuíção, e a segunda a respet o por esmagadora maior ia, te

da pcíitlca-de salários. A vota- gistrando-se 537 votos, a favo

RAMOS çãõ sôbre 'a Constítuíçâo foi de de sua politica e 8iJpenas 1
21 x 21, na comissão respectí- contra.
va, empate €sse que lhe deu a

vitória, considerando-se a 1118,3-

ma aprovada 'interinament,;. RECO FtTEAO. apreserstar-se o sr. Bidault I

á assembléia, para pedir aos ESTE jJ�VISO,
fnmcíonárfos das aduanas e da ,ANTIGO PREPARADO INGLFS
'Fazenda, que reínícíassem o

seu trabalho por patriotismo, o

fez com a intenção de obter uni
voto de confrança da Assem
bléia á sua politica de saãár os.
A primeira escaramuça foi ra
voravel aOG socialistas, que con

seguiram suspender a díscus-

Prnccornl« do Rio do J;llll!il.'o,
via atl'ra. retornou domingo u l l.i
mo a esta Capital, o sr, Celso R:l
mos, acurado industrial p pl(,ml'n
to de prcsl.igio nos círculos ;;,)C;:11.
politico e espoiÍ.ivo de Sauta (;,lta
rina.

,PARA ATURDlM,ENTO E ZUM·

BIDOS DOS OUVIDOS

j
Ors.

Aderbal Ramos
da Silva

Se v, S. conhece ralguma pessôa que s0-

fra de congestão catarral ou aturdímen

to, recorte este alviso e Ieve-lh'o.

'O catarro, o )aturdirhento e a dlficu),

dade" de ouvir.(silo provocados por uma

enfermidade lI'0nstltucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estude

de um tônico suave e eficaz para com

bater os roliles causados pela llÚecç,ão ca

tarral. E �sse remédio. cuja f�mula está

plenamente vitoriasa � tem pr-oporoíona
do alívio. a .muitos sofredores, é conhecf.

do sob,' o nome de PARMINT e está à<

venda 'em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses. Parmint alí-

I via a cabeça. a congestão e o aturdimen

to catarrais. enquanto o ouvfdo se resta

belece prontamente. A perda 00 olfato 4!'

I
a lieScida do catarro para a

garganta.
são

.outros sintomas da afecção catarral quI'
se combate com Parmint.

,

Sendo muitos os males do ouvido pro
vocados diretamente pelo catarro, pode0-

I "" evitá·lo com Parmint.
-

e

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua., Felipe Schmidt 34.

Sala 3. Telef. 16-31

� Varrida por violento tufão �

ILHA DE GUAM, 23 C(,Jnited Bre:ss) - Esta grande base
naval norte-arrneri!cana foi VaJI1rida ,por viollentissimo tuião"
que, eom a vellOcid:ade d.e ceJ1ca de eern millhas por hora, cau�{)u.

, �rande:s estragos nas instalações mi:litares, não ha'VJendü en-'

tnetanto qualquer noticia de desastres pessoai1s .

Muitos tmchos e distritos í1tc8Jrarrn inte�ramente isoLados::.v
'

por interrupção dias linhas de eomunkação. �{Quase tod'OS os veicUJ1os, !civiis oe; militares, .ficaram desman-'
tellados. .

.

.

•

ULTIMA HORA'
RIO, 24 (ESTADO) Acha-se reunjd�, a portas iecha-

dàs,· o Con,sflilho Nacional do P. S. D. Ignoram-s'e as causas:

,dessa ,reunião.
•••
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