
Telegramas do Rio iRsistem em Qúe con1lõuámas «demarches» para a «pacificação
da família brasileira». E acrescentam que '·'será difícil pr�ver eX8·tameBte o dia em

que se poderá anunciar à Nação o desfecho dos entendimentos". Um despacbo
telegráfico a êsse respe'ito, inseriu-o o "Correio do Povo", de Porto Alegre, na

edição de ,24 dês,te mês.' Os têrmos ,não, são ,claros, convenhamos, ma's deve ha-
ver _lualquer· coisa no ar... confinado dos cochichos políticos.

Eduardo Gom.es abandonará a política
regressar' ao Brasil dedicar-se éx- Rio a is de julho. Para evitar ma

olusivameute à sua profissão na nifestações de seus correligioná
Aeronáutica, arredando-se inteira- rios, de caráter político - o que
mente da politica. seria mujto nlat1llral e justo. Den
O bravo míütar salientou que tro de seu pensamento de alheiar

não deseja se imiscuir em questões se de qualquer movimento partidá
partidárias. rio, resolveu descer em Santa Cruz .

O cand'idato da U. D. N. à pre- Assim apenas <nu sua residência,
sidêmcia da República chegará ao f receberá os cumprimentos da co-

missão diretora daquele Partido, O gO'verno I-nule"s teme 0\ 8'd,l·amen'toem caráter de cortezia e de cordia-
lidade .

E certo que o mador-brígadeíro
. LONDRES, 25 (U. P.) __ Noel Baker declarou n31 Câmara dos Co-

acompanhará os acontecímentos A • A ,,'. • �

pOiliÍJticos, mas neles [João tomará muns o temor do governo inglês em face do adiamento das eleições na

parte. Não presidirá a reuniões ou' Polônia", afirmando que existem indicações de ,que "esse adiamento es

conclaves, tendo também pedido a tá sendo provocado por um dos principais partidos poloneses", afim de
seus a�TI1�:adol'es que abandonas- tirar proveito da> situação. Concluiu dizendo esperar que o govêrmo
sem, a idéia de faz,er u�na grande . _ . � ,_

manifestação popular, que, em ma provisório polonês leve a efeito as eleições, conforme prometeu as Na-

homenagem, desejavam organizar". ções Unidas.

O MAI,S ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Prenríetarfa e "Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Rio, 25 (Via aérea) - Em
manchete "O brigadeiro abandona
a Politica", a "Folha Carioca" Í!l1-
sere, em sua prisneira página, des-
tacadamente, o seguinte: ,

"O brigadeir-o "Eduardo Gomes,
-em recente carta a seus correligio
nários da União Democrática Na
cíonal, acentuou o propósito de, ao

Será' expedid.a, pQr todo o, mes de
julho a! nova lei do \ inquilinato

RIO, 25 (E.) - ° ministro da Justiça, sr. Carlos Luz, ia-
r· lando à imprensa sõbre a lei do inquilinato, disse que, de fato,
por todo o mês de julho, deverá ser expedida a nova lei cujo
projeto será elaborado no Ministério da Justiça, em colabora
ção com a Comissão centrai de Preços.

A uma pergunta sôbre si a tendência seria de aumentar
-{JS aluguéis, ,O' ministro sorriu- e responâeu que nada havia siâo
assentado, de vez que só agora os estudos iriam ser aiioexios.

Hecomendodo Q dividen
do. preferencial de· 2,5-/.

LONDRES, 25 (U. P.) - Foi recomendado pelos diretores dia: São
Paulo Railway, em Londres, dividendo preferencial de 2,5'0/0. Corn êsse
acréscimo o dividendo total para o ano atingirá a cinco por cento. Ou
tros despachos acrescentam que as 'reservas gerais da Companhia cres

ceram de 200 mil Iibras estérãinas, hem corno outras' cinquenta mil li
bras não reclamadas para mecessídades especificadas.

o magnânimo gral. Franco
MADRID, 25 (U. P.) _ O diretor-gerei das prusoes, Francisco Ay

Iagas, declarou que 15.000 prisioneiros polítícos foram soltos 'nos últi
mos 11 meses. Falando num banquete em lromenagesn ao Ministro da

Justiça, Rairnundo Fennandez Cuesta, a 22 de junho (só hoje o díscur

so foi cÜvul.g;ado), Aylagas declarou que durante 'o período da gestão do

Ministro Cuesta, Franco, "com sua carecterística magnanimidade, con

cedeu {JS benefícios de sostura sob palavra a 11.000 prisioneiros por
crime de rebelião cometidos antes de 1° de abril de 19309". Franco no-

meou Fernandez Custa a 21 d'e hlllho de 1945, Os prisioneiros libertados
sob palavra devem comunicar-se mensalmente com a policia e estão su

jeitos a penmíssâo especial, para viajar,

«Grave cmeoço pesa sôbre o Brasil»
" �decIQrou' o cardeal' D. [crime

IÜo, 25 (E.) -_ 'ô crurdeal' d,." Jai- tUirgicos. Falou do casamento e das para, que a Igreja possa combate!"
!ne Câmara fez ontem uma visita à questões sociais. Estava, assim, o as doutrinas delete,rias.'
íâha do Paquetá, corno aliás, já fi- cardeal d. Jaime Câmara pondo em De regresse ao Rio, o arcebispo
zera a mais trinta outras paroquias. prática o que, com os demais arce- declarava que. voltava satisíeito de
.ALém da ,W:o:cissão � outras sole- bispos do Brasil, recomendára em sua excursão, aca-escentando. "Te

nídades relâgiosas, o lI1us.fu:e prela- sua última pastoral chamando a mos de ir ao encontro do povo e
do fez uma série de conferêneías atenção dos brasileiros para os mostrar-lhe o papel social e huma
sôbre temas sociais, reunindo, em nossos plI'obff;0Ill'as e saliel1'talIldo no dia igreja porque grave ameaça
dependências da igreja, separada- que a hora é de união e discipâina, pesa sôbre � Brasíâ".
mente, homens casados e solteiros
e senhoras e senhoritas, durante
uma hora.
Peâa manhã, eram reunidos as

I

solteiras e os moços, e à tarde as

senhoras, para à moite reunir ( os
chefes de familia. '

Franco, sem palavras dubias, não
quiz o canleal raz,er pr,el'eções ape
nas r,eligiosas e sOQre assunltos Ii-

a medida adotada pela Síria
CAIRO, 25 (U. P.) - A Liga Arabe informa que a Siria

baixou um decreto proibindo a importação, compra e venda
ide mercadorias da Palestina raoncaõas pelos sionistas.

Em que resultou a apresentação de
«O Congresso canta»

BUENOS AIRES, 25 (U. P.) - A poNcia foi chamada a

restaurar a ordem, depois da' apresentação de uma sátira po
litica no Teatro Nacional interrompida peZos espectadores,
que protestaram contra o espetáculo, atirando fr'Utas, verdu-
1'as e ovos contra o palco. A peça se intitulava "O Congresso D '

'.

canta" e se diz que em uma srztim de partidários de Peron. esapareceu,
Iniciado o estudo do projeto que concede·aos 89. ,anos

,plenos direitos à mulher chilena ce�,O;�te�l�r��a'��m�U��jrew F�!,;=
- neg�e, aos 89 anos de Idade, espo-

SANTIAGO, 25 (U. P.) - A Comissão de Legislação e sa do famoso füantropista dos Es-
taJdos Unidos.Justiça iniciou o estudo do projeto de lei pelo qual se concede

à mulher chilena o gozo pleno dos seus direitos de voto nas, Ou pres teleições de parlamentares e para Presidente da República. To- e a eu e
mau-se conhecimento de um informe do Diretor Geral do Re-

curvas vágistro Eleitoral sôbre processos fornecidos a pedido da men-
« »

,
donada comissão: C? debate _sôbre Q assunto ficou pendente Ia maspara uma das proxzmas sessoes. ,

.

•••

Acredita na sexnelhança n,:aa��s'l�:e ��q�jnto c�r::ng�;
e enfermos na Europa não pos-

dos, pontos de vista suem leite para beber é doloro-
. soo Foi o que afirmou o jornal

CAIRO, 25 (U. P.) - ° embaixador b:citântco, !Sir Camp- esquerdistla francês "Libera
bell, ,conferenciou com o prillmeiro ministro Sidky, sôbl'le a si- tion", ao publicar um fotogra
tuação do grande Mufti de Jerusalém. fia em que aparece uma artis-

Campbell declarou: "Acl'ledilto que os pontos de vista que ta de Hollywood banhando-se
{)s egipcios, a respeito são seme�ha;ntes". numa banheilra cheia de leite.

Elel-Io O sr.' G·
.

S I
° jornal não se opoz a ampla

IUseppe. araga f!2:�:1��t�!u,;�[�� 1�
ROMA, 25 (U. P.) -, P.or quatrocen.tos e um v.otos contra 67 f.oi elei· desse produto para tal fim era

t.o Giuseppe Saraglllt, para presidente da Assembléia C.onstituinte. O an- chocante, diante da fome na
tig.o embaixador em París pertence a ala d,ireitisía '40 lPartido Naciona- França, e nos demais países
lista Italiano.

J europeus.

as

Prosseguem as Degociações para a
independência '_ total da Indiá'

,

NOVA DELHI, 25 (U. P.) -- Já estão sendo dados .os passos neces·

sários para a execução do' plan.o a longo 'pra'zo para a independência.
total da India'. A d,ilreçã.o d.o, Partido do Congresso ,Pan Indu �OInv'.ocoll
.os representantes de tôrlas 'as pr.ovínc,ias para :Uma reuniã.o em que .se

rá ratificado .o acôrdo' c.om .os britânicos. Entrementes, '.os mussulma
n.os insistem num plan.o a curto' p,razo em que toma,riam, p3lrte tod.os .os

partidos que assim o quisessem. Essa pr.op.osta mussulmana, ,no entanto�
c.ontrár,ia a declaração do vice-rei de que a participll'ção dos partid.os
será obrigatória.

oUruguai 'e a i:migração
'MOIllltevl,déu, 25 (U. P.) - Os cír

cu):os progr,essistas uruguaios acre

ditam ser de excepcional inrterêss'e
rn.aci!o'naJ a aplicação de nova poli
tica ilflügrató.ria que abr.a de par
em par as po,rtas do pais a todos
os imigrantes, uteis e honestos que
buscam um ped'aço de terra para
t:mbaJhar. Apesar de ser o Urug,llIai
um ,d'os países r,elativ,ament,e mtais
pOfVoald'os da Amél'ka La,tÍlIla, tem
apenas 11 habitantes por quilôme
tro 'quadiad.o ,e 75 % dos mesmos

se amontoaram nas cidades. A ca

p,tial, por exeu1jpijo, teve um cresci
me'nrto despmpO'rcional nlOS Ultimo>s
anos, ao passo que enormes regiõ'es
do úampo car,ecem de iraibalhado-

res 'e oferecem um panora.ma deso
lador. Embora l�econihe(lendo que
.a absÜ'l'ç-ã.o dias pOipu1Jações rurai�
pelos centros, urfuauos é um mal

gemI, os circulas pro,g.ressistas,.
aClham que é mis'ter encontrar 11m
r,eméd10 ung,enil:e poaI"a o mal. Um'
deles é a apJicação duma eficiente'
política imigratória, juntamente
com a c:r:iaçào de no.vos f.a:tores"
econômicos nas cidades do' inte
rior, ,caflen:IJe.s, ,1]a mor parte, durnà,
o:nganização Í'ndllls.trial e comercial,.
que evi,te .a iIlnigração dos habitan
tes palra Montevidéu e fUlcili,te ()

processo dos g.rllillldles nudeos so�

da,is.

a cerimonia foi simples
PARiS, 25 (U. P.) -- Foi feita h.oje a entrega f.ormal do GovêrnO'

pelo ex�ministr.o Felix G.oui,u 3'0 nov.o premieI' !Georges Bidault. A ce,ri
monia f.oi simples, tendo ll.o ato falado o novo Chefe d,.o Gabinete. De
cla'r.ou Bidault c.ompreender a imp.ortância e a responsabilidad!e da sua

missão e acrescentou confiar \110 le'nt.o restabelecimento ' ,econô.mU:o' fi.
n31nceiro do país.

)
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A ORIGEM DA PALAVRA CASA MISCELANEA distri
COCK-TAIL buidcra dos Rádios R. C. A

A expressão inglesa "cock- Victor. Válvulas e Discos.
taíl" sígnítíca literalmente ra- Rua Conselheiro Mafra O QUE SE PENSA DA
bo de galo; e essa expressão, MULHER

J;o.je unive�saliza!da, remonta á gundo explicou êsse experí- Logo que .as mulhers I
são

epoca longínqua 'em que as lu- rnentado homem de negócios, mossas, deixamos nós de ser

tas de galo eram popularíssí- um dos principais motivos pa- d'élas,
mas na Inglaterra, ao rím das ra a procura dos carros brítâ-. Montaigne Doce de ameixas

,Quais os proprietários dos ga- nícos pelos norte-amerícanos x x x-
Cozinhe V2 quilo de ameixas

-los vencedores bebiam á saú- reside no seu ínsígnírícante O passado de nossos maridos pretas com 250 grs. de açucar,
de de seus heróis, tendo por 'consumo de comoustível. não nos pertence. Jh litro dágua e casca de li-

hábitomisturar no copo tantas x x x ,
Jery de Chantepteure. .

mão. Deixe secar a calda, sepa-
J Tespécies de bebidas quantas 'SAIBA QUE: x x x

re todos os caroços, esmague OSUva rabalbista
pe�as o galo vitorioso conse- Os olhosdas cobras são prí- ;NOVAS CORES NA FABRICA- ou passe pela máquina a mas-

guisse C?nservar na cauda. Na- vades de pálpebra móvel de çÃO DE MEIAS PARA AS MU- sa que fica, junte farinha de PROCESSO EM PAUTA PARA.
quela época longínqua obtí- que são dotados 05 lagartos LHERES BRITANICAS amendoas, até poder enrolar. JULGAMENTO ÊS DE JUNHO"

�am, assim, os ingleses um po r exemplo. SeUlS olho� Londres, - (B. N. S.) Fa� bolinhas, passe e.� açu- Dia 26, ás 14 horas:
otimo aperitivo. Hoje, ás coí- acham-ss protegidos simples- Desde 1940, as meias femininas car fíno e arrume em caixinhas PROCESSO N. JCJ - 74/46�
sas mudaram. Para se obter mente por uma membrana vêm sendo fabrícadas em 4 co-

de papel.
*

Reclamante: Adelgídío An-
um bom aperitivo hão precisa translúcida semelhante á cór- res ( tendo-se em vista a neces- <, , selmo da Rosa.
fazer �anta mistura; basta ser, nea, que forma corpo com a sídade nacional de economizar,

J A N T A R: Reclamada: Cia. de Indús-·
€S'colliiJdo um Ibom vermuth epídenme do animal, e cai du- trabalho, combustível e anílí- Coelho .de caçarola trias Gerais, Obras e Terras S•.
da marca de sua preferência rante a muda. É isso o que con- nas. O Comité Assessor junto ,

DepOIS de bem lavado o coe- IA.' ,

colocando-o num batedor de tmbue para dar aos ofídios ês- a Industria de Meias da Grã- lho, 'corte-o em pedaços. e tem-I Dia 27, ás 14 horas:
cocktail com algumas pedras se olhar frio e duro, que é uma "Bretanha anuncia agora que p�re-o com sal, alho,. pímenta, I PROC.ESSO N. JCJ - 75/46,
t[e. 'gelo, adicionando a esta das causas da repulsão causa- durante ocorrente ano as meias vinho e orégano. I?elxe tomar 'Reclamante: José Felisberto)

m�tura o melhor amargo Que da pelo aspecto das 'serpentes. femininas serão produzidas gosto: durante 15 minutos; de Matos.
existe no mundo, íncontesta- x x x em 8 cores, marcando um pri- Deite nll: caçarola 1 colher Reclamado: José Dutra.
velmente o aperitivo KNOT. SUPERSTIÇÃO 'melro passo para o abandono de mant�l!ga. Doure o .coe- Objeto: Salários e aviso-pré-'

x x x I Uma das práticas superstí- da politica de austeridade. f. lho, polvIlhe-�, com farinha via.
PARAPOXO 'ciosas mais antigas para se ter escolha das cores foi feita .de de trigo � ml:S,ture bem. Aos, \

Dia 28, ás 14 horas: "

Parece

extraOI1diná,ri<;>
dizer- sor,te, ,conSiste

em calçar prí- modo a satisfazer os

deSej0:i'
as poucos va pingando caldo, PROCESSO N. JCJ - 76/46�

se 'gue os Estados Unídos, o meíramente o pé direito e en- mulheres brítânícas, e, ao &- Junte 'ce,�o1as tomates. sem Reclamante: Hamilton Fer-'

lIIl�IO� cenw<! produtor de auto- tr3Q'l em uma casa com o mes- mo tempo, trazer bôas vant -,
peles azeitonas e pedacmhOs, reíra, .

moveis de todo o mundo, este- mo pé. Na antiga Roma al- Igens ao comércio de exporta- de pr�sunto. I Reclamado: Padaria 1°
,
de'

jam ansiosos para adquirir os guns senhores colocavam um ção. Nessa escolha levou-se em _COzInhe lentamente para Janeiro.
carros de faJ?ricação inglesa. �c_ravo á porta para avisar os cont� a pos�ÍlbiliJdâde. de har-l nao secar o caldo.

.

Objeto: Salários,
. ayi�o-pré-

No entanto, e o 'que acontece. visitantes do modo por que de- momzar a cor das melas com

I
VIa e horas extraorrãnárías.

�ea�e�te, ainda há pouco viam penetrar nas suas casas. a côr do vestido, sapatos, lu-
o díetríbutdor geral dos auto- , x x x vas, bolsas e outros acessórios '

móveis, "Austín", nos Estados O primeiro arado de, ferro femininos.' i JUJS � v. VENDE-SE
I

Unidos' esteve em Londres e construido nos Estados Unidos x x x 110.:1. i UII
encomendou para menos de da América do Norte' em 1797 RECEITA PARA O SEU II •• O x...
mil desses carros para pronta foi condenado pelos fazendei� PALADAR �.&:WD-
entrega, afirmando que pode- I10S de New Jersey, sob o run- Cenouras refogadas loüIL liO ftA'l'ÂIw-
Tia 'colocar 'Outros <Cinco mil en- damento de que, sendo de rer- Rale em ralador bem gros-

....... JI1illI1TO ».À

tre os compradores norte-ame- ro, envenenava a terra e fazia 50, algumes cenouras bem fres
rícanos até fins de 1946. Se- crescer o joio. . . eas: leve-as ao fogo com um

TUPFI, AMllN a IBlVIAo
CONCESSIONÁRIOS DOS FAMOSOS PRODUTOS "F O R D ", NA CAPITAL E NO SUL DO ESTADO, TÊM O GRATO

PRAZER DE COMUNICAR AOS INTERESSADOS E AO POVO EM GERAL, QUE JÁ EST.ÃO RECEBENDO PEDIDOS

PREFERENCIAIS DE CHASSIS "F O R D" PARA:

�VIDA

f"IMlM
I o ESTADO encon··
Ira·se â venda na

I
banca de jornais

,

.Beck»

pouco de manteiga, sal e meia
cebola ralada.

'

Abafe a panela e deixe cozi
nhar lentamente.

ELIXiR Df HUGUflRO

, .

Chassis Onibus
Chassis Cãôtinhão
Chassis Caminhão,
Chassis Caminhonete
Chassis Caminhonete

194" Motor V 8 100 HP ou Hercules Diesel
158" Motor V 8 100, HP ou Hercules Diesel
134" Motor V 8 100 HP ou Hercules Diesel
122" Motor V 8 100 HP
114'" Motor V 8 100 HP

o r:nEl�OR DOS mELHOR'ES I
ti n"l'llCDNS H�IIU.__,- _

r: Uma Limousine "FORD" -'

tipo 1939 - 4 portas, em per.·
feito estado, recentemente pin
tada, 'para entrega no dia 2:
de Julho. Tratar à Avenida.
Rio Branco, 145. - Tel. 1547.

;,

PELOS TELEFONES 1.665 - 1.605.

I

DIRIJAM-SE A AGÊNCIA "FORD", RUA DUARTE SCHUTEL, 7lU OU��<\ PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS,

l
•

(
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lira Tenis Clube --- Dias 29. e 30, s�bado e domingo, torneio .de tenis ent�e as equipes do Lira e
.

.
do TabaJaras TeDls Clube de BlumeDau. Ola 30, domingo, encerramento das

. festas joaninas com uma soirée em homenagem á delegação Tabajaras, 'com inicio ás 20,30 hor.a._s._
O novo Presidente da França '6ovêrno do Kstado

ANIVERSÁRIOS:
DR. LAÉR'CIO CALDEIRA DE

A'NDRADA
Faz anos, hoje, o nosso brí

lIb;anltle 'pa[�rllctoi, dr. Laércio
Caldeira de Andrada, resídín
do atualmente em Niteroí, on
de !OiCilllPa

.

no Departamento
.dos Correios ,e Telégrafos da
quela cidade, cargo de alIte re
levo.
O ilustro causídico, com bano

ca de advocacia, na Capital Fe
deral e na cidade de Níteroí, é
destacado beletrista, ê lpOSSUl-
-dor de uma cultura sólida e

.ínvulgar, sendo ainda [orna
.lísta de escol.

Membro proeminente do
�Instituto Histórico e Geográ
foco de Santa Catarina, da
Academia Catarinense de Le-
·tras, e sócio correspondente de
várias academias e entidades Noivados:
_11terária3 do paí-s, é o ídustre .om a gentil senhorinha Zita

-

aníversarlante professor cate- Silva, filha do sr. João Maria da

drático da Faculdade de i)i- Silva, e d. c Argentina Mato. da
.. ,

..., �ilva, contratou ca�amentG> o "r,.reíto do Rio de Janeiro e

PIO-I João AlveS! Faria" dOI Santos. fun-
fessor de várias cnaterías de cioncíric da Auto Viação Catari
direito do Colégio "Plínio Lei- nense, agência d� Curitiba.

·te", de Niteroi.
'"

H··
.

d ,·it t NASCIMENTOüstorra or emerr o, em,
MRPbli d "I' ii; b 11 s da Repúhlíca Firancesa. O fato em preciso não esquecer que o.pu ica O ja [TIOS e I ral a .10 Encontra-se 18m festa o lar do si nada teria de extraordinário, demonstrou possuar enorme poderhístónícos sôhre '0 Estado de sr. Hildebrando M . .soum e de não fossem as circunstancias espe- de vitalidade ao sair da relativa

S8'nta Catarma, obras' que sua exma. esposa sra, Aida N. ciais do momento. Bidault, como penumbra em que se colocara pa
.muíto o- recomenda pela sua Souza Menezes, com o nasci- candidato a qualquer pôsto, of'ere- ra saltar espetacularmente ao pôs-
erudícão cujtura \e lV$>to ta- ce as mesmas vantagens e possui to de primeiro partido da França-

'SI mento de um graciosa menina uma folha de serviço ao seu pais o que de forma alguma pode ter.Iento.
que recebeu o mome de Hi1da tão brilhante como a d'e quaisquer agradado aos comunistas. Ademais,

O ilustre amíversaríante, Maria. outros candidatos com que tivesse parece muito mais fácil uma alían-
,que é muito estimado, nesta * que medir fôrças. ça, ou pelo menos um entedirnento
oa '[tal 'd d d N't

' Entretanto, o que se deu não foi enrtre o MRP e os socialistas, quePI e na ICli a e 'e 1 eroi, Movi:mento de passageíros propriamente a simples vitória de com os comunistas, Mas, mesmo quereceberá par motivo de seu da Panair do Brasil S.-A. no um candidato apoiado pelo partido tal aliança se mostre impossível,
.felíz natalíoío, as m�is i�equí- aeroporto de FlorianópOl1s: mais poderoso do momento. Foi, so- Bidault parece disposto • arcar so-

vacas prcva;s de sohdariedade Dia 22: Proeedentes do Rio bretJudo, a vitória do centro sôbre zinho com todas as responsabilidla-
�€. t· d 'dad- os comun1stas de Maurice Thorez, des, pois já afirrriou sua decisão dees. Iffia e seus ,conc]! aos. de Janeiro: Anltônio Ferah, EI- que aiIlJd'a dois dias .antes da elei- abando,nar socialistas e comunistias•

fl�ede Scheffer 'Ferah, Rubens ção afirmaram taxativamente a sua 'na formação do governo. Ora, é
MENINA SUELY F.:alf Feralh Roberto Ricardo inJtenção de vetar o 'nome do titular inegavel que BidauJ.t demonstrou

'"efeméride de h.oje regista � Ferah, Otacilio de AraIUJ'o, Car- do Quai d'Orsay para a Presi,dencia até aqui ser politico bastaillte sagaz.
i d rI da RepUblica. AliáS', o veto oomu- E si está realmente disposto a agir.

ranscurso e mallS uma p -

llOs Ramos. Procedentes de São Dista estender-se-Ía a qualqUJer ou- dessa maneira é porque tem bons
""Illavera da gra!Ciosa menina Pau[o: C,':iCilda Schmidt Scar- tro c'andidato saido das fileiras do triunfos 'n.a mão.
;Suely, 'C:.il�t;a fHha do Sir

•.
Gus- peÚi e Geraldo Silveira; Pro- ,MRP. Isso porqu'e os seguidor:es de

·tavo RegIs, Oipel1O!so fnnclOna- cedente de Curiüba: .Alcastro ThoT·ez e Duelos, relega>d'os para o

rio do Moinho Joinvile. de Freitas Campus. Dia 23 Com segundo plano ,na ultima consulta
ás urnas, compreenderam des�J-*

_
destino á São Paul.o.: Euldoquia go o entraV'e que iriam encontrar

STA. EDIT� CAMISAO Atherino Luiz Fiuza Lima com um elemento daquele partido
A �.ta: de h.oj� ,regista o ani.- Carlos Kegel, LnrH<> Kegel, Li� situado na Presidência da Republi-

.

;t l' d t 1
.Y� ca. Dai a sua oposição ferrenha ao-versar!:? na a.l'cio .a _ ge� 1 Han Keg,el, Gabriel Mooári e nome de Bidault e seus entendimen-:senhonnha Ed1te C:annsao fmo Egídio Narciso; Procedentes de ,tos de utltimas hor.a com o socia- ODEON _ ÁS 7,30 horasornamento da .sopedade local Pôrto Alegre: Carlos Neves lista Vicent Auriol, para que êste

*
GaluH Francisco do Livramen- se cantdi,d'atasse ao lugar. PareDe, Atraente "S��ão das, Moças"

ta MI A EDNICO F enrtI'etanto, que Auriol não quiz des-, - Um lemtIVo pa.ra o cora-S .: RL M . F. to Steiner. t b t
-

I.. ,

'd
a vez em arcar na aven ura e

Iça0
....Amverrsana-� na efe'lllen e Dia 24: PrOlCedentes do Rio julgou mais acertado - por ser, 10- .

TURBILHÃO,que hoj<e tnanis:corre a exma. de Janeiro: Edla Ortthmann; gi.camente, mais proveitoso para a

Era. Mirla MedniicoH, diJgna es- Procedentes de São Paulo: FraIlça: abst,er-s.e .de concorrer C?n- Mági,co Técmco!lor _ com:
d D· M �..... ,ç' tra o Jovem mmls.tro do ExterIor.

,
'pOS3. O> sr. aVI €J.UJ.JiICD\lL Edl!a HrslTI1g'er, Bent Risinger, E fez bem, pois do contrário COT- Betty Gralb1e, George Montgo-•

Bjorn Hisinger; Walldemaa' rema o risco de uma fragorosa der- mery, Cesa:r ROImero e Charles
OSVARDO L. SALES. Hansen, El2la Aniuda Carva- rota. De fa.to, p�lo menos dois dos Winninger.

.

'lIans,corre, hoje, o aniv,ersá- lho e Dr. RoLdão Gonsoni,' PrO- mais autorizados lideres s?c�a!].is- ROMANCE NO MISSISSIPI.

talí' d O ,,1":1- L tas reve1aram, que seus partIdários ,.1':!!O na mo [ o 51'. SV� . cedente de Cul'itiba: Francis- estavam dispostos a apoiar BÍld'aUJlt (Te.ohIDcolor) - com Barba-
Sa1es, :fiunlCionário federal, re-'co José Al'Varez. Dia 25: Com até mesmo cOJ1JÍra o '1ome de Au- ra Bntton.
s,idtente :no Rio de Janeiro. destino á São Paulo: Leopol- rioI, embora se tratando de votar Rreços: ISr,as e Sritas _ Cr$*

do Ferreira Lobo; Cam destino contra, tllll correligio<n«t��. 1 20' Estudantes: - Cr$ 2 00'
JOÃO PAULO FERREIRA Por ISSO mesmo, a vitorIa do can- ". ' ,

ao Rio de Jameiro: Mario Ce- diJda,to do MRP Jaz pensar numa, re- CavalheirOS - Cr$ 3,00.Faz anos hoje o ISr. João Pau- sar FloreS': Bmcedentes de Pôr... composição compLeta da politica "Irnrp. 14 amos".
lo- FeTl'eÍTa. to Álegre: Nair Maria da 'Fon- interna francesa, �om prejuiz�, é

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

• .

R'" da I
claro, das pretenscres COllllU!l1lsta.

seca ArauJ'Ü e.Paulo egIs O MRP representa, na França os IMPERIAL - ÁS 7,30 horasGERVÁJSLO N. PIRE� Fonseca AraUJO. elementos moderados do centro-eg- � U'lJ+rm'a EXlI'bl'Ga-o _.A!ssmala a data de hOJe o
.

�_

"transcurso relo anivel1sário na�
talicio do:sr. Gervásio N. Pi
Tes f.undonário do M. Fa:
·zenda.

ANTôNIO P. BARROS
Regista a data que hoje

-tranISCotl1e, o aniver.sário na
. talícto 'do sr. Antônio P. BarnJ's.

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

Vida Social
EWERTON LUIZ BASTOS

Deccereu, ontem, o aniversário'
natalício do n08ll0 jovem compa
nheiro Ewerton Luiz Bastos, au
xiliar de redação de nossa eon

freira, ClCA Gazetc.».
Ativo, i'l'\teÍigente e. dedicado,

Ewerton promete tornar-Ie. dentro
em breve, um elemento digno do.
jornalismo catarinense.
'Aol Irrúrneecs cumprimentos re

cebidos, juntamol os nossos, em

bora tardiamente.

JOSÉ P. DA C.UNHA
A data que hoje transcorre

regista o natalício do. estimado
jovem José p.. da Cunha.

STA. VIf\1GINIA DOMINONI
Regista a efeméride de hoje,

o transcurso Ide mais uma. pri
mavera da prendada senhorí
ta Vírgrna Domínoní, compe
tente professora.

'"

•
Vluva Eva Jacobelll' da

Silva
participa 001 porent.. e p••�;
.00. d. ..0. relaçõel que
seu filho OSWALDO ajudou
núpcias com a lenhorito

.

Zalita Lau".
FpoUI.. 13/6/46

MENINA .sôNIA B. BRISI
, GHELI

Na data de ihoje, :transcorre
m:aÍls Ulmá festiva primavera
4'l!a gra:oiosa menina Sônia B.
Brisitghcli.

*

OSWALDO e
confirmam

Decretos de 21 de Í1",ho de 1946

O Interventor federal, tendo vista o que

consta do processo ,,1. 171I-1946, da Secretaria

de Estado dos Negócios da Justiça, Educação

. W. D. Jackson

I
quer-da, isto é, embora de tendên-

Londres - Press Infopwatioill c�as esquerdistas o partido de Fran
Ser-vice - Reunindo -e111 torno de CISCO Ga,y nada mais e, aos olhos
seu nome a expressiva maioria dei

de Thorez e Duelos, senão um en-

384 votos, Geol1?e� B�dault foi. t;le.i- trave
.

aos seus desig]IliÍ�s para �
to para a Presidência provasoria conquista do poder. Além dISSO, e

e Saúde resolve

Aposentar:
De acôrdo com o ar-t. 188, item II, do de

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941, art. 45 e seu parágrafo único, do

decreto-lei n. 614, de 2 de março de 1942:}
Almir de Oliveira Sousa, no cargo de Ofi

cial de Justiça do Juízo, de Direito da co

marca de Orleães, com '0 provento que, por

lei, lhe competir .

O INTERVEN'fOR FF.DERAL RESOLVE
_c Nomear: ...

De acõrdo com o art. 7°, ítem II, do de

creto:lei federal n. 1.202, de 8 de abril

de 1939:

Manoel Antunes Stefanes para exercer o

cargo de Prefeito Municipal de Campos
.. 1\ovos.

•

Conceder e.roneração:
-

A Gasparino Zorzi do cargo
Municipal de Campos Novos.

de Prefeito

Designa-r:
De acôrdo com o art. 62 e 63, do decreto

lei n. 614, de 2 de março de 1942:

Raulino Francisco da Rosa, ocupante do

cargo de Inspetor de Fazenda, padrão L, do

Quadro único do Estado, servindo na 3:1 Zo-
J

na Fiscal, com sede em Tubarão, e Felipe
Santiago da Silva, Tabelião de Notas e Re

gisto de Imóveis, 'da comarca de
'

Orleães,
para arbitrarem o provento de aposentadoria.
que caberá ao serventuário Almir de Oliveira

Sousa.
Exonerar :

Manoel JS"oronha do cargo da classe H da

cas-eira, extinta, de ,ârtífice, do Quadro úni

co do Estado, por ter sido nomeado para exer

cer outro cargo público,
Alípio Francisco de Castro do cargo da

classe H da carreira de Fiscal de Obras e

Serviços Púb�icos, por ter sido. nomeado para

exercer outro cargo público.
* * •

Reqiierimensos despachados
15 DE JUNHO

Nadir Duarte Sprotte - Pede 180 dias de
licença em prorrogação - Concedo a licença
de sessenta dias em prorrogação, à vista do
laudo médico e do parecer do sr. Secretário,
em exercício.
Rita Medeiros Varela - Pede 60 dias de

licença - Sim, nos têrmos do laudo médico ..

17 DE JUNHO ,

José Felisbino Júnior. - Pede, paga�en�o
de gratificação - Relacione-se a impor tancla

de Cr$ 723,30.
José da Costa Cidral - Pede pagamento

de gratir.icação - Relacione-se a importancla
de Cr$ 120,00. '

Lupércio de Oliveira Koeche - Pede pa-
gamento de gratificação - RelacIone-se a

importância de Cr$ 250,00.
,Joaquim Antunes de Lima - Pede pa�a

mento de gratificação - Relacione-se a l,m·

portância de Cr$ 120,00.
Almir de Oliveira Sousa - Pede &posen..

tadoria - Lavre-se o ato. Designo os 8r.5. Rau
lino Francisco da Rosa e Felipe Santiago da
Silva, respectivamente Inspetor de Fazenda .e
Tabelião de Notas, para pr,.ocederem ao arbI
tramento dos proventos da aposentadoria, na

forma da lei.

�,,, ","ODEON"
,ClneS IHPERIAL

CONSELHO ADMINISTRATI
VO DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
78" sessão regimental, em 19 de j,,,úzo de 1946
À hora regimental, sob à presidência do

sr. Severo Simões, presidente substituto e

com a presença dos S1"S. conselheiros José Be
nedito Salgado de Oliveira e Jairo CalJ.ado,
o sr. presidente declara aberta a sessão, fun
cionando como secretário, o sr. Nelson Maia
Machado,

. ,Expediente \

O sr secretário faz à leitura da ata da ses

.são anterior que, posta em debate, é aprova
da sem emendas.

O sr. secretário procede à leitura do se

guinte documento:
- Telegrama do sr. capitão dos portos,

agradecendo as congratulações enviadas por
êste Conselho, por ocasião da passagem de

mais um aniversário da Batalha do Ria
chuelo.

Ordem do di4
Vai à impressão o parecer

N, 106
o Prefeito Municipal de Florianópolis, sub

mete à consideração dêste Conselho um pro

jeto de decreto·lei calcado no requerimento de
Etelvina N icoleli, tutora dos menores Olga,
Aldo Elza e Plínio, filhos dI> funcionário
estad'ual Francisco Teotônio Alves, visando
isentar de imposto ·preclial a casa que ditos
menores possuem à Avenida Hercílio Luz
n. 180. •

Conforme informação da referida tutora,
recebem aqueles menores quatrocentos cruzei·
ros ,mensais, de montepio e a isenção pleiteada.
versa sôbre Cr$ 141,60.
Entendo que se não deve atender ao sl>li

citado, pois os menores têm renda e são pro
prietários, estando fora e a coberto de neces

sidades mais prementes, embora pobres.
Assim, com meu voto contrário, apresento

ao Plenário o, seguinte
Projeto de ,.esolução

O Conselho Administrativo do Estado desa
pfova o projeto de decreto·lei da Prefeitura
Municipal de·�'orianópolis. enviado em ofici().
n, 60/1.174, de � de junho de 1946, do De>
partamento das Municipalidades,

S. S., em Flol"Íanópolis, 19 de junhl> de'-
1946.

José B. S"lgad� de Olivei,'a, relator.

Paulo Pedro Laus e

Francisca Laus

o SINAL DA CRUZ
(The Signe af The Cross)
Com: Frederi'C Mareh,. Elissa

Laa:l'd, Claudiette Cotbert e

Charles LaughtOln.
Breços: Cr$ 3,60 - 2,40.

, "Imp. 14 anos".
participam GOIt

\ parento '8

pelsoa. de lua. relações que
.ua filha ZELITA aju,tou
n6pçla. com

.

Q .nr. O,wAldo
DomallCeno da Silva,
Rio do Sul. 13/6/16

O:DEON - Amanhã
Vera H:rUba RalstJOn, Eric

Von StrOlhein e Ric:hard Arlen
em:

A DAMA E O MONSTRO
\.

LELtM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

APENAS CIi s,OO
Com essa ínfima quantia Voe'

, ..tá Iluxiliando ... ReQ orfiximo.
Ct\ntribna para a C3ÍT.1l· de -":smo1•
401t Lndill-entes de FloriallóPoüL

Aguaroem:
CORAÇÕES SEM PILOTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nso!�� u!���ro- II
físsíonaã holandês, o dr. D. de
MoI, acaba de solicitar no De- i

partamento de RegiJstro de!
Patentes e Marcas, em Was
hington, o registro de um no
víssímo processo para acabar
com ceI't<:> tipo de pa.rasitas qu� I
causam ínealculaveís danos a'

agricultura. !Ainda quando suas experiên-I----------------------cias fossem efetuadas comba
tendo a Mosca do Narcísso, o I

processo é aplícavel a qualquer
outro tipo de moscas que'ata
cam as plantas.
Até o presente tinha resul

tado Ineficaz todo e qualquer
p::ocedimento <tue se. quizesse Jpor um execuçao, pois se as

pulverizações, os pós insetici
das e deniais métodos, logra
.ram matar certo número de

moscas, além de não exter-Iminá-las por completo, raras'
vezes tinham influência decisi
va sôbre as larvas, pelo' que a

praga se reproduzia em pouco
.tempo, abri!tando a um traba- IIIho continuo de resultados par
.eíaís, fazendo com que todo o

gasto feito, invés de cura ra� rdical constituísse um mero

paliativo. "

I
, O dr. De MoI dedicou grande,
parte de sua vida ao estudo das i
plantas lilíáceas, especíalmen- 'Ite a tulipa, que, corno é sabido,
representa uma grande fonte i
.de renda para Holanda. Para os I

renda para a Holanda. Para os 1
exportadores de tulípas eonsti-I',tui um dever Iniludível de éti
ca comercial enviar essas ce

bolas absolutamente livres de

'parasitas e que não podia lo

grar-se em toda sua extensão,
.enquanto não se tivesse a cer

tesa de que todas as larvas tos
sem estermínadas. Estudando I
.o problema, o dr. de MoI achou I
um processo de facíl excução Ie

.
de resultados surpreenden-:

teso O original é que, não só
mente destroí o parasita, mas

tem ainda uma ínfluêncía 00-
néfíca no crescimento do bul-
00 submetido a êsse processo.
Consiste o processo em sub

mergír a cebola antes de ser

plantada num tanque especial,
.

em que se injeta sob pressão,
uma mistura de áeido carbôni
co eóxígenío. O bulJbo perma-
necevínte quatro horas no --------;....,--------------....;..- t'--------------
tanque e, ao ser extraído fica INDÚSTRIA, COM�RCIO E SEGUROS KNOT S.. A.
:'aJb!sOlutamente livre de larvas,
'que são totalmente destruídas,
Ao mesmo tempo, fica' ímuní
zado, porque a mosca não volta
a depositar suas larvas numa

I'A.'
·

plarrt�que conserva s:ms letais gradeclmento e M.'ss'apropriedades contra insetos, .

.

. O processo pad�,�r aplíca-]
.

Alfredo 'Juvenal da Silva e família con-
do a.toda planta líüácea ou le- vidam aos parente� e amigos para a!lsfs-
�mosa, � uma ,vez qu� tenha tirem à missa que _mandam celebrar �p
,*do vulígarizado, podem. a Ho- dia 28 do corrente mh. ,sexta-feira. às l
iLanda.o�har.-se?� maJsuma horaiJ, na' Igreja. de Santo Antônio, em intenção à almci\
contnpUlçao Clffl1:tiflca para o de sua irmã e tia JORZALIN.A TAVARES, falecida no ,).
,progresso do -mundo. dia 20 no Ri� de Janeiro. Antecipadamente cgradecem ".

os que 'comparecerem a êste ato religioso.

:_ � . I •

B R IT O
O alfaiate indicado
Tirad mies 7

"

,

CREDIARIO KNOT ,'"

Livros I
'

Chapé.... s

Instalações elétricas e lanltarl••
ArtEloS para pre.entes

Peles
Casacos
Quaisquer artllol

-

PREZADO LEITOR:

i. .. que ..as disposições tes
tamentárias do Papa, quando
êle as deixa, são lidas sempre
na presença de seu cadáver.

2 ... que, em certa região da
Guatemala, existe uma fonte,
denominada "Mina de San
gue", que jorra um líquido ver-

I melho que se coagula quase
I tão rapidamente como o pró-
prio sangue. I

3 ... que, seguindo a História
Arquito sde Tarento, no ano

428 antes de Cristo, tornou-se
conhecido em todo o mundo de
sua época por ter. construído
um pombo de madeira .que vo

ava sozinho.
4 ... que, na India Meridio

nal, as duas primeiras filhas
de uma familía podem ser 1'e

clamadas pelo tio materno co

mo. muíheres para seus filhos,
sem que ninguém se oponha a

tal pedido, por ser êste um di
reito alí reconhecido desde
tempos imemoriais.
5. .. que, na região do alto

Nilo, localizam-se facilmente
os manadas de elefantes e de
rinocerontes, por mais ocultos FARMÁCIAS DE PLANTÃO
que estejam, no intrincado das Estarão de plantão, durante o mês de ju

florestas, pelos bandosde gar- nho, as seguintes farmácias:

ças que inevitavelmente acom- 1 «sábado à tarde) Farmácia : Catarinen-
. se - Rua Trajano.
panharr» aq.ueles animais. 2 Domingo - Farmácia Catarinense.(-

6 .... que, até hoje.. só há me- rua Trajano.

móría de vinte 'casos em que 8 (sábado) .
Farmácia Rauliveira - Rua

1
... Trajano.

um ve eíro conseguisse VIajar 9 Domingo _ Farmácia Rauliveira-
mais de 400 mi'lhas num único Trajano. \

dia: e que' nada menos de .13 15 (sábado à tarde) Farmácia $to. Ages

desses recordes foram conquis- tinho - Rua Conselheiro Mafra.
16 Domingo - �mácia Sto. Agostinho

tados por veleiros construidos _ Rua Conselheiro Mafra.

pelo. armador Donald ,McKay, 22 (sábado' à tarde) 'Farmácia Esperança

! no seu estaleiro de East Bos- - Rua Conselheiro Mafra.

23 Domingo - Farmácia Esperança
ton, nos Estados Unidos, entre Rua Conselheiro Mafra .

OS anOlS de 1853 e 1857. I ?? (sábado à tarde) Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.
30 Domingo - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidf.
O serviço noturno será efetuado pela Far

mácia Sto. Agostinho sita à rna João pmo.
•

Capynght di
rheHAtl 'tOUHlARO?lm;.

o ESTADO

'Temo. a·'honra de comunicar que firmamos contrato para
di.tribuição, em Santa Catarina; das obras editadas pela

LIVRARIA AGIR, do Rio,

Aldo Neves dos Reis e

Sada Boabaid Reis
participam ao. parentes e

pessôoa de sua.s relações e-:

nascimento de seu primo-
gênito JOSE' RICARDO.

Fpolia.• 21-6-946.
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Assistência Municipal .........••• 166"
Hospital Militar •.......... ,.... II:,r
140 B. C. .............•......•• '),530

. Base Aérea ......•......•.•••.•• :186
,

7' B. L A. C. J , . . • 1593
Lapitania do. Porto, •....••.•••••• 1380
16' C. R..•.•....... '.......... 160&
Pô-ca Policial ...•.........•..••• 1203
Penitenciária ..•...�.............. 1518-
"O Eetado "

,', .. ,,, .. ,, ,, .. ,,. 1022
MA ,G-.zeta" 1656
• Diário da Tarde· ,.,........ 1S79
L, B, A. . ,............ 1643
E",p. Funer&ria Ortiga .. , •. ,.... IOlJ

A tenderemos

Rua Deodoro, 33 -- Florianópolis

IDeseja o�teremprego" •

Procure �ntão a nOSSl\ Gerea.
eia e preencha a nossa "ficha dc
·informações úteis"; d'\udo tid..
as indicações possíveis, ,que teR
mos _p'razer em recomendá·lo (a}_
aos ,interessados na aquisição lia
1)01\8 funcionários (as).

'o"�

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESÉRVAS: CR$ 15.000.000,00

TrajanO, 23 • FlorlanÕpolis

Resolvido, enfim, seu ·problema financ'eiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de, UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAlV1ElVlTE,

com 8;S VANTAGENS da compra. à vista,
.

servindo-se do

SISTEMA'
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

.,

&o.cfI.... , 0.•• II 1! ... 1" Je 17 ....

O. 1<, 8TUDIO

,}

Tenha t empre 'em ca�a

aPERITIVO
uma garrafinha

«,K NO T»
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o eSTADO Quarta·feira, 26 de Junho 'de '9"6

!{.ê�:I�!�e�.)aberta r, QU�R VESTlR·SE (O:R����!fOA E nEGA"(IA 1 �nJI���m�� s���������J;��t�:j�
,

, rimeira .:: Pela .••• Iongínqui e perdido atoll do Paeífi- sa custosa experiencia estará h:m,fiJ

I
anlllC].3!aJa,s, eXip�ú''-'ll<';'.,_, ,-ui}, .. condições da vida humana e de pro-

autorizado a visitar a Torre Eif- "

.'
ba atômíoa. mover o bem estar e a feliclijdiade

:�: Custa agora a entrada' 75 Rua Fel.ippe Schmidt 22 - Sobrado"
'.'

•. ,f,'

i.' F��}:f�·�s;t�'�n�C}��� ��o�����: �l��nrd��:l��f��l,e �o��nt�e���::�a�
., mas, �esar disso, uma

'

síção eclética, compreendendo cou- de das coisas mais elementares, os

.grande 'fila se formava ao pé rARMACIA ESPERANÇA, caçados absolutos, mas ainda com o-ranld!es d<irig.:mtes de' coletividades
dos "guíchets'' para subir 'á ,... suas blindagens bastante sólidas, �en<sam em aperfeiçoar engell1hoo

T?r�e: Ante suas 1.720 degraus, •• l'armae6.tleo lULO LA tJ� cruazdores, navios- meroantes e ou- de morte e destruição. Já houve

-Os. VISItantes usam de preferên- RoJe ......... _.. a na�..
tras embarcações, além das. pedras alguém que ergueu um grito de pro-

___.... tlPraaplr- _ ._...... _ ....._. ,. de coral 'lia atoll, <fUIe Iioará histó- testo contra a experiliencira, dizendo
.cia O ascensor. O prímeíro an- � .. lIIorraeila.· rica. Dentro xíesses navios haverá que ela pouco t'eria de puramente
.dar fica a 57 metros do solo. O II _ noeI......

milhares de anímats, segundo se diz cientifico. Talvez se quizesse dei-

.segundo, a 115. O primeiro fGi ratos, cobras e porcos. Ninguém sa- xar expresso que os objetivos n,ão

.complet.a,�mente renovado. Os
- be ainda qual o tipo de bomba que seriam científicos, porque nmguem

"'"

I
será u!ti:lizado, mas se prevê não difi- poderá negar que a ciência haverá

.bars e restaurantes d€lSta pla- � I)V ()-G D'0--S'
ra muito do empregado contra Hi- de sair lucrando desse "test" sen-

taforma receberam 665.000 sol- .J! , r.\' .

...
roshíma ,e Nagasaloi.

'

O principal sacíonal. O censurável no Caso é a

.dados norte-amerkanos
-

desde
A.. escopo da experiencia consiste em preocupação dominante que leva a

-4 de maio a 12 de novembro Dr. OSVALDO BULe'AO VIANNA
medir, em toda a sua intensidade dedicar às pesquisas em foco um

os 'efeitos produzidos pela ex,plosã� esfôrço e urna soma de gastos ma-

-do ultimo ano. Antes dos ame- Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL do petardo ou petardos; "mas, na teriais que não ousariam 'deSíj}e;n-
.rícanos subiam Irá os soldados verdade, outras filrua1idades estarão der, por carencías de meios, tôdas

.alemães que iam a Paris em

I
ESCRITÓRIO: Rua •

Felipe Schmidt 52 - Sala 5 implincitas nessa temerárãa aferi- as instituições cientif'lcas do mundo
.

gozo de licença. Deixaram em Edifício Cruzeiro _ FloriaIl6polia. ção do verdadeiro poder da ener- reunidas. Ignora-se inteiramente o

gia rartool1íÍ<ea-. Indlsoutívêlrnente a que poderá resultar do lançamento
Jamenta:vel estado as instala- cíência terá ar1go a lucrar con{ 6 dessa quaota .bomba atômica, e

ções do segundo andar. No ter-' ESCRITÓRIO
qu-e s,e pretenda fazer, muito embo- muitos taxam de .irnprtrdente o em-

-ceíro, ocupado por seus servi-
JURíDICO COIUERCIAL cm ela mão esteja sendo levada' na px:eendirmento, mesmo porque .não

/
. A...unt.o*: Jurídicos·- Oomerciais -- Rura' I'S e 'Infor-atl·vo. " de ida o ,,� -

'. ,_,,"
. .J,�. 'd' ente medidos

.ços de transmissões,' estavam Én
••,,·IV a- onta senao como unn meio puderam ser """v'l all1 ,l '

- dereço TeI. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina de 3J]JIm'a.r um poderio altamente os efeitos dos prnneíros Iançamen-
instalados vários posteis blín- Consulte nOtsa Organizoção ontes de .e decidir pela com- ,pre1'Ü,g01S0' nas mãos do homem' apai- tos. E aí reside igualmente outro

-dados de defesa contra aviões. ?ra ou venda, de imoveis. pinhal. ou' qualquer
.

xonado dos nossos dias ainda não motivo de .cOI1J(l:euação do que se

Em 1940, quinze mil alemães 'empresa. ne.te e.tado , liJberto doIS terriV'els complexos: do projeta realizar.

�haviam subido á pé a Torre,
Oiretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

..

'nisando as escadas com suas
A D V O G A D O

_r RU3 Frei Rogério. ,54 - Caixa Postal 54 - Fone 54.
bo.t.as ferrada!s. Os franceses
tinham deteriorado 'Os ascen-

O,'Mucus da,sares para lhes evitar a subida
.

mais comodamente.
A construção dá Torre cus-

A D I I
tou sete milhões - preço da smo III,SSO vI-ao'época - pesa 1,200 toneladas

:int::�ou trinta t'Oneladas de

Rop I' 'd o'-mente'Não é muito facil mudar
a imensa bandeira q�e flutua Os ataques desesperadores e violentos da

lt d T Q d d asma e bronquite envenenam o organismo,no. a o a orre. uan o a minam a energill, arruinam a saúde e de-

�Libertação, em agosto de 1944, bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendato,
nova fórmula médica, começa a circular,

foi necessário recorTer a um no sangue. dominando rapidamente os ata·

marinheiro, insensivel ás verti- ques. Desde o primeiro dia começà a desa·
parecer a dificuldade em respirar e volta

tgens pois que soprava nas aI o sono reparador, 'rudo o que se faz ne·

t�,
'

"

,
,,'

-

cessaria 'é tomar 2 pastilhas de Mendato
�turas um vento de tempestade, ás refeições e ficará completamente livre

b t d b d·' da asma ou bronquite, A ação é muito
a. en: O na ' an eIra como na. rapida mesmo que se trate de casos rebelo

vela de um havio des e antigos. Melldcto tem tido tanto
,

'
. êxito que se oferece com a, garantia de

Pouca gente sabe que a fa- dar ao paciente respimção livre e !aci! ra·

.

f'
..

1 b pidamente e completo aliv10 do sofrimento
mosa Torre 010 pnmerro a 0.- da. asma em poucos dias, Peça. MendatO, I

ratório de estudos aerodinâmi- t hOje n:'es!D0' em qu�lquer far_!lláCla, A nossa
I garantIa e a sua maIOr proteçao .

•'Cos de elllgenheiro EiffeL As"" M d A b

sim a Torre construida só pa- en ,aeo �o,;.::.m
Ta prOvar ao mundo' o. que se Agora tambem a Cr $ 10,00
podia fazer com o-ferro. e que
deu ,origem

'

a conce.pção
,dos arran:hacéus desempenhou
t�mbem um papel considera
-vel n.o desenvolvimento. da

'.aviação e da "'carros'serie" dos
automoveis. Em 1914 foi m'Obi
lizada para o Rádio pelo Gene
Tal Ferré.

Agricultores france
ses na Amé'rica
Paris - (<8. F. L) - O Sr.

Jefferson Caffery, Embaixadm
dos Estadas Unidos jrmto ao

Govêrno. Francês., rec�beu a

visita de uma delegação de qua,
tro jovens agrt;cultores fÍ"ance
ses em representação de um

grupo de quarenta que parti
rá brevemente para a Améri
ca do Norte a:fim de estudar os
métódos d'O cultivo. e a técni
.,ca agricola norte-americana. O
estági.o durará 6 meses e os jo
vens agricultores ,franceses se

rão �o:sl]Jedes dos ag,ricultores Iamencanos. ,

NOVO HORÁIUO DA

TOME APERiTIVO

N () T
NOVOS

DOENÇAS NERV<)SAS
Com os progressos da medjeina.

hoje, as, doençafl nervosaBj, quanda

I I
tratadas em tempo, são male.<! p,,,r�
feitamente remediáveis. O .::uran.d�.i.rismo, fruto da ignorância, só pode

I
prejudicar os indivíduos afeta,dos·'d.

-=---------------, tais ,enfermidades. O Seivi(o Na.
_______________

donal de Doenças mentaiB dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuiiamente os doentes aervosos ln.

digenk!8, na Rua ,Deodoro 22, das ,
às li;' boras•. diàriamente..

K
Aos nossos

Agentes
todo dià esta coluna

até o fim
leiam

-- Pedimos avisor por telegra
ma. quondo o jornal não chegar
no me.mo dia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o'-'1ue 'he

ipteressa e, realw'ente, uma providencia
para endireitar O que estiver !rrado \lU

para que al�uma falta não se' repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação

ESCRITÓRIO JURíDI�O COMERCIAL
(Com um Departa'mento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua'Frei Rogério, 54 - Fone, 54 - Caixa P&stal M

Endereço telelrráfico: "Elibranco'" - L!ijes - St. Catarina

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMl1NG0S
Deoolag.em, dç Florianó!)(lJis,

ás 14,15 hOF3s ,

CURlTIBA - FLORI ,�N6-
'

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 h.D!l"as

INFORMAÇõES: .

FILIAL VARIG - ED. LA·
PORTA - TELEFONE

1325

AqAaoia. e Repr••entaçõ.. em
O.ral

l't!cltri.: Florian6poU.
Rua João Piatoõ n. !I

Ccüza Poatal. 31
, FUial: Cre.ciúma
Rua Floriano Peixoto. ./n

"J:<slt. P1'6priú).
T.l�grcm\(UI: ·PRIMUS·
AQent.. 'nO' prlnoipoi.
_"'."" .. ,.4...."". �"'" �..." ...:t�

e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma•.
portu·

guê� ".

pon"'-.l,
irancêe,
inql�••

etc,

ou queixa poderá'vir a causar J encami·

n!le·a á SEC':ÃÜ RECLAM:AÇOF;S.
de O ESTADO. que o caso será levado

sem demora 40 conhecimento de quem

de! direito, rece.�endo V. 8. uma informa

Ç?<) do resultado, embora em alguns ca·

sos n� sejam putrlicado8 nem a recla-

ma�âl) nem a PTovidência tomada.

Romance, Poesia, Religião, A
vioção. Matemática, Física.
Química. Geologio. Minera·
logia, Engenharia civlt. mili
tar e naval, Carpintaria. De

aenho. Saneamento, Metalur.
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenoria. Agricultura. Vete-

lÍnária., Contabilidade
Oicionól'ÍolI. etc. e

AUMENTE
. seus negócios em São
Paulo. confionco-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal, 5756

,End. Tel.: Mariely

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Foolis.

Encarrega�se de: compra, venda" hi·

poteca,. legalização, avaliação e admi·

Reabertura do
Laboratório

nistração de imóveis.

Ot"S{aniza, também, papéis para com·

pra de propriedades pelos Institutos
de PreVidência e Montepio Estadual.

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

Celltro Espírita Lu·Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul·

tório para a Tua do Senado, 317, 2-

andar -' Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde pass"

a oferecer os seus préstimos. Escrev�
detalhadamente o nome, idade, ende·

reço, enviando eavelope selado e subs

cri�o para a resposta, juntamente com

a importância acima.

Radio-Tecnico-Elecf:ron
Fundado em 1935

l.'t1ontagetn de rádioll. Ampli
ficadores-Transmiuoll"es

Matarial importado direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

Otom�r G�rges BOiun

I
E:�le - Tecrdco.- Profillsional

formado na Europa
?d,orianópolia

�U(l João Pinto n, 29 -- Sob.

ORLANDO SOA RPELLl
Rua CODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja 'elefou;e 1514 (rede

.. i,�tefDa)
"Cai�a Postal 51 --- Eod•.Teleg.. : «5carpellin --- 'Flo�ianópolis

,;/
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CLUBE DOZE DE AGOSTO Dia de São. Pedro, 29 do corrente, com inicio às 21 horas:
«Noite DO Arraial».-Soirée a caráter, com números de música e canto; Salões à caipira. -De
safios.- Cará, melado, aipim. batata doce e fogueira. 4s mesas serão vendidas a Vr. $ 20.,00, e-�

poderão,' ser reservadas na Secretaria do Clube. Dia 30 DOID,ingueir"a Infantil com início às 16 boras.

Catolicismo

O SANTO DO Dia
25 de Junho

S. Guilherme, Abade
1085 foi o ano que viu nas

cer, em Vercellí, no. Piemonte,
.anos de' idade resolveu' Gui
teneíann. á nobreza. Com 14

Dentro de breves dias a federação Atlética Catarinense abrirá inscrições para ����€';=e s���� ��
.

T
•

Ab t d b t b I I n. I
-

I' f
.. Deus. A ,primeira, consequên-

O' 'OrOelO er O e asque e o ,e VOtew{) -secçoes : masco IDa, ,6DHBloa e cia desta resolução roía renún-
•. f t"1 tA ã IA' á

· - ·

d dA 7 d
·

Ih Ó"
da á herança paterna em ta

.10 an O-]UVeDI -compe IV O I'vre que ser IOlcla a DO • 18 e JO o pr limo. vor dos pobres, e uma peregri-
nação a Compostela. Voltando
á Itália, retirou-se para uma

Just.A�a Desnortalva I �o - 5 - Antônio Silva -

..
4� - 1� - Diogo Bernar- solídão onde restituiu, míla-

\I p 114
B. C. díní - 14 B. C. grosamente, a luz dos olhos a

(Escreveu especialmente para "O ESTADO Esportivo" 7° - 27 - Leônidas de Ma- 43 - 9 - foão Si'lva - 14° um campônio cego. Temendo
- Acy Cabral 'I'eíve). tos - Caravana. B. C. as ovações das massas popula- '

A Federação Catarínense de Desportos, a exemplo das de-18° - 48 - Laert Póvoas

-I
No cômputo de pontos ven- 'res, empreendeu uma viagem

mais entidades, criou nesta capital, o Tribunal de Justiça Des-f Avulso. ceu a equipe do 14° B. C., se- á Terra Santa. Mas, em Melfi,
portiva, órgão que se encarregará de punir, ou não, os ju-izes, I

9° - 20 - Nelson José Iná- guída pela do Lira e Caravana. foi 'Pl1elso por uns salteadores

jogadolles e clubes em quaisquer das atívídades esportivas. cio - 14° B. C.
.

Após a corrida, na séde do de €ís,trada e horrendamente

Aliás, já estava-em tempo mesmo, de uma vigilância mais .10 - 50 - Manoel Dias - Clube Doze de Agosto, com a m!al�tratado. Escafando das
sevéra dentro dos nossoa.campos de futebol, principalmente L. B. D. (Blumenau) . :p:resença de Chefe do Executí- mãos dos malvados, procurou
no que se retére 310 comportamento dos jogadores e atuações 11 - 38 - José Rocha vo Catarínense 'e altas auto- o monte Avelino, onde, pouco
de juizes.

.

.

Lira. rídades, foi procedida a entre- depois, chegaram almun i ra-
Dm Curitiba, o juiz Nestor Gonçalves foi agredido por 2 12 - 52 - Dícnisío Debras- ga dos prêmíos, cabendo ao sr. dres seculares para, debaixo

jogadores, criando-se, assim, um "C3iSl0" para o Tribunal de se' - Paísandú (Brusque). dr. UdO' Deecke razer a entrega da direção de Guilherme, de

JustiçaDesportiva. 13 - 49 - Tulio Feurs- do ríquíssímo troféu á equipe dícarem.. se á vida monástica,
A Gazeta 'Esportíwa daquéla cidade, nos conta o Iato, da chuette - L. B. D. (Blume- campeã e depositar no peíto do Este fundou vários converros.

seguínoe forma: "Terminado o embaãe de sábado últ.imo dís- nau). atléta vencedor uma 'belíssima Rogério no" chefe dos NOÍ"'Ir..an

putado no gramado do Batél, formou-se tremendo "bafafá" 14 _ 8 _ Jací Silva _ 140 medalha de ouro. dos, chamou-o á soo corte,
em tôrno do árbitro NESTOR GONÇALVES, que.segundo voz B. C. A entrega das medalhas de ajundando-o na fundação de
geral, tôra agredido. Procuramos . ouvi-lo, e não sem grande 15 _ 26 _ Anísío Brito - prata e de bronze ao 2° e 3° co- 'Outros conventos, remuneran

trabalhe conseguimos obter as seguintes declarações: 'I'ermi- Caravana. locados foram feitas, respectí- do desta forma as bons serviços
nado o jogo quando já me retirava, Annaurí trancou-me e atin- 16 -'- 18 _ Vital' Manuel vamente, pelos srs, Tte. CeI. que o santo abade porseus sã

gtu-me nas costas com um soco. Ao virar-me, Juve atirou-me Gandolfi _ 140 B. C. Nilo Chaves Teixeira e dr. João �ios conselhos e seu esforços
com a bola no rosto, violentamente, reríodo-ene. Lamento mui- 17 _ 46 _ Pedro Fernan- David Ferreira Lima. de reformador co vida relígío
to a atitude dos dois jogadores juventímos, pois que não deí des _ F'iguelrense.: A "Corrida da Fogueira" de sa, Uma morte santa encerrou

margem para isso. Fiz constar da súmula esses fatos ... Essas 18 _ 28 _ Roberto Martins 1946 transcorreu em' um am-

.as palavras de Nestor Gonçalves, que, se não nos enganamos, _ Caravana, bíente da melhor cordialidade 26 DE JUNHO
vão dar SERVIço ao Tribunal de Justiça Esportiva. OXALÁ 19 _ 43 _ Waldemar Olí- e sadia compreensão esportí- Ss. João e Paulo, Márttres .v

,O T. J. D., como NAS VEZES ANTERIORIDS, erutre em ação veira _ Figueirense. va, estando de parabéns OIS di- Estes dois mártires, cujos
com o máximo rigor, apurando as cuípas, e punímdo os culpa- 20 _ 33 _ Nelson Andríano rígentes da Federação Atléti- nomes se mencionam cada dia
dos" .

-r-t- Lira. ca Catarínense, pela conquista na santa Missa, eram irmãos
Aqui em Florianópolis, se juizes não foram agredidos, 21 _ 4 _ José da Silva _ de tão grandioso sucesso. e ocupavam em Roma altos

ainda, (nestes ú�'timos tempos) - foram, entretanto, desres- 140 B. C. A banda de música da Fôr- cargos no palácio de Constân-
peitados publicamente, como aoonteceu há pouco, com o sr,

. '. ça Policial, gentilmente cedida era, filha do imperador Cons-
LUbio de Carvalho. 22 � 31 - Gl1ber.to SIlva - por seu digno comanidante, tantillo MaJgno. ,Pm ocasião

Não cito aquelie fato de Curitiba, nem êste do sr. Lucia, Caravana. .abrilhantou o monumental da morte de Constância rece�

como aldtvertência ao nosso Tribunal dJe Justiça De�portiva. 23, - 45 - Egídio Pinheiro certaJme at;j_étilCO. beIlam eles ricos l'egadiOS dos.
Apenas, oomeruto; como medida de inoentivoo aos senhores - F11gueirense. A Rádio Guarujá transmitiu quars se utilizaram :para ali
·componemte's do T. J. D. - que bem Isei, estão na altura de 24 - 34 - OsvaLdo Gonçal- o desenrolar da comida, .na viar OiS pobres. O imperador
deS€mpenha.r folgadametnoo, as sua.s funções de juizes supa.-e'" ves - Lira. palavrá do rtte. Dur'val. Juliano o Apóstata qluis que 0&
mos ,do 110SS0 eSiporte. 25 - 42 - Romeu A:breu -

x dois i�ãos entraJSioom para
Procisamo,s levalI1ta.r o que quasi d'e:saparec'eu, e com êle, Lira. 45 QUILÔMETROS POR' seu serviço; maiS recusaram-se

a disciplina tão neoessária a bem da moral e da decenüia. 26 - 17 - Jovino Morais - HORA por:que, - eamo dizi:alIIl - Ju-
.

.Pr.ecisamos trabalhar, no s�ntido de 1evar ao e'stádio da 14° B. C. Roma, 23 (U. P.) _ No CÍr- Imo tinha albandonado o ser-

FCD� aos sábados e domingos, moças e senJlOras - porquanto, 27 - 41 - Dj.alma Ferrari lÜuito dclista da I,tália, 'O pri- viço de Jesús Cristo. Irado can-
o futebol não foi fe,ito só para homens a;ssistir. - Lira.. meiro classificadO' na etapa de cedeu-lhes dJez dias 'para del-i-

V.i,ooo a disci,plina, o respeito, a ordem, finalmente, tere- 28 - 12 - Wilson Araujo Anoona venceu 164 quilôhle- barar sôbre se quisessem aten
mos m�lhor futelool, teremos mais 3!ssistênoia e estaremos alIl- Góes - 14° B. C. troo, em 4 horas e 46 lminutos, der a Oluem do imperador ou
dando !para a fronte ... para o apogleu da nossa vida esportiva. 29 - 22 - Antônio Emerino e 24 segundos, fazendo uma não. João e Paulo aJPI"Oveita-

Deixo �e,gi,Sit1"a.do aqui, (pIOrtam.,to, o meu apôio ao nosso Tri- - Caravana. média de 45 quilômetros por r:àm este tempo para distribuir
bnnal de Justiça. Desportiva, oerto de que êlle sabe,rá zelar pe- 30 - 29 - Eurico Setem .. hora. tudo quanto possuiam entre 00
la d�ncia e jlUrSltiça do nos'so ,elsportJe. hrino - Caravana. x tndliogentes. No décimo dia de-

• • • 31 - 23 - Bento Procópio A DECISÃO DO MUNICIPAL viam prestar homenrugem a

do
- Caravana. 'Rio, 25 - Vasco e FlÚirninen- um tidolo. Os do.iJs irmãos nega

de 32 - 36 - Tomás Rosa - se deverão realizar a partida Tam-oo a isto. Então foram a..'!-

Lira. fimal da sélie melhor de três, sassinados na sua própria' ca-
33 - 47 - Nkrunor Izid'Oro em d�sputa do Torneio Muni- sa. Juliano fez circular o bo&.to.

Costa - Figueirense. cipal, amanhã á noite. de que eles foram exilados;
34 - 44 - Moacir liuz mas

. �charam-re seUlS re�ro.s
Figu'eirense mo:r.trus. Deu� este martmo

35 - 25 � João Mati.aJs Dr Igrl'ppa de no dia 26 de Junho Ide 382. ,O
Caravana.

.

• li . imperador Jovini�no_ tmn�Q::-
36 - 35 - Adollfo Picolo - CastNl 'a�.IAa mou a casa 4'Os ��a'Os-mart.l-

Lirn I U I: res em uma 19rcJa que hOJe:
'. E.....�·a' c".ente dUl'Gnte al'n,'la e'XiS'te

.'

37 - 16 - Mário da Sole1' .,_ - Ul
.

•

quinze ·dia., a partir d. 4·6-46.
- 14° B. C. - Atándetá em seu novo

38 - 15 - Alcino Martins conaultól'Ío �- Rua Tiraden-

de' Sá '- 14° B. C. to -- 9 -- Spbl'odo.

39 - 1 - De1mi Campos _

. Telefone 1532.

14° B. C.
40 - 10 - JOIb SOUlSa -;- 14°

B. C.
41 - 13 - Alfeu Silvá

14° B. C.

I

Direção de PEDRO pAULO MACHADO

Tribunal de

�I

A "CORRIDA DA FOGUEIRA".\:atléta Alfredo Demétrio,
InaUJgUrando a temporada 14° B. C., com o tempo'

despo:r.tivá 'do corrente ano, a 22'36"2/5. �

F'eàeração AUética Catarinen- Classifico'Ú.-se em terceiro lu
se fez realizar, na noite de an:" �r o atléta Clodoaldo Amaral,
te-ontem, a tradicional "Corri- também do 14° B. C., com o

da da Fovueirra, prova livre de- tempo de 22'42"3/5.
dicada ao Govêmo do Estado.

PreciJsrumenre ás 8 horas, -.roouro. s;op �;)��JTSS:ep V
com a presença do sr. Inter- l1entes f01 a segu�te:
ventar Uldo Deeck altas auto- LUJgar - N. - Atl'eta - Clube

ridaJdes civis, militares e nu-
1 ° -

- 39 -:- Ol"denei L. dos

meroso público, 'O juiz de par-
Sanltos - LlTR.. .

tida, sr. Tte. Neloon Coelho, .20 -;;-
14 - Alf;redo DemetT'lo

deu Í1l!ÍlCi'O á grandiosa mara-
- 14 B. C.

tona, logrando ,chegar vitmio- 3° - 6 - Clodoaldo AmaraÍ
80 'O jovem atlma Ordenei L. '- 14° B. C.
dos Sanitas, pertencente á, equi- 4° - 32 - Miguel Lopes -
pe do Lira 'J1enlls CIUlbe, CDm o: Ltra.
tempo de 22'29". 5° - 51 - Osvaldo Peter-
Em segundo ,liugar veio o mann - L. B. D. (Blumenau).

RETIRARAM SU�S GANDi
, DATURAS .

Tôdas as bebi�as, inclUSIve as

fabricadas em 6utros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos.. lares calar!
uenses, - em vista da certíssi-

I m� vitória do a.peritivo KNOT.
TOME RNOT
o MELHORAPERITAVO .
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DR. ANTôNio MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia cllniea e cr
I'Ul"gia do torax. Partos e doenças

de senhoras
(J()NSULT�RIO: R. João Pinto 1
DIAriamente das 15 às 11 horas.
atilSID1l:NCI.I\: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médíeo-círúrgtca de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

OONS:ç-LTóRIO - F.elipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSID1l:NCI.I\ - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONIDS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eíenal de Medicina da Uníversída
de do .Brasít) , Médico por concur
tIO do Serviço Nacional de Doen
I'8s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital ��

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENCAS

NERVOSAS.
- C.onsultóírio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schrnídt, ConsultaI:

Das 15 ás 18 horas -

Besldêl;lCia:. Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALT,A CI.
BURGIA - MOLÉSTI.I\S DE g.
_ •.. NHOR.I\S - PARTOS .. .

Formado pela Faculdade de Medi-
cínna da Untver'sidade de São

Paulo, onde foi assistente -por vA·
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias' bJ·
llares, intestinos' delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

6tero, ovários e trompas. vartco
eete, hidrocele, varizes e herna

CQNSULTAS:
das 2 1Is 5 horas, à Rua Felpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa

ratso) , Tel. 1.598.

hj �]j)SID1l:NCIA: Rua E.steves JQ.

I f
_

níor. 179; 'reI. M 764

DR. POLYDORO S. THlAGO
Médico da Hospital 'de Caridade :1&

Florian6polis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial

mente do coração. .

EI.ECTKOCAR1JTUGRXPIX·
Doenças do sangue e dos nervos.

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

horas.
.

Atende chamado. a qualquc- bera,
inclusive -durante a noite,

CONSULTóRIO:' Rna Vitor Meire
les, 18. Fone 702

JtF;SID1i:NC:íA: Avenida 'I'rompewskí,
62. Fone 766

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS CONTRA O CANCER

Curso de Aperfeiçoamento eLon-, •

ga Prática no RiQ.. de ·Janeiro Esta em pleno desenvolvi-
CONSULTAS - Pela amanhã: '

anh d bdiariamente das 10,3D' às 12 hs. à mento a ·camp· a' :e com a-

��rd1e6 e����o �s ��:;gt\':Jit1�� te ,ao câncer, no Estado. Um

���/of�6rinto nRe;id���f::dORU1i IgruPO de cien�istas, preocupa-
Presidente Coutinho, 58 do com a gravidade do. proble-

DR. MIi.RIO WENDHAUSEN ma, verificando que 'O terrível
Diretor do Hospital "Nerêw Ramos" mal ganha terreno, dia .a dia,
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS fundou a Associação Paulista

E CRIANÇAS de Combate .no Câncer, queConsultório; R. Visconde de 0uro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No- agora realiza uma exposição ,

vembro \ rltos da ';Belo Horizonte") educativa ·na Galeria "Prestes'
Te!. 1545 Maia" e pretende reunir os

Consultas; das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 Tecursos necessários, pra: a

- Fone manual 812 constdução de um hospital de-
vídamente aparelhado. Que
sejam um centro de guerra
írnplacavel á permanente mo

léstia, constituíndo ao mesmo

tempo um foco de irradiação
permanente de· conselhos, de
instruções de advertências, ar
mas das mais eficientes para

DR. NEWTON D'AVILA debelar a enfermidade.
Operações _ vias UrfnárIas - O câncer é um problema
Doenças dos íntestínos, réto li seria, em nossa terra. Basta

Rnus - ,Hemorroidas. Tratamen-
to da colite ameblana, saber-se que em S. Paulo mor-

Fis!o�erapia - Infra vermelho, .''''m [d!l·ar.l·amenãe .p'nrr.� menosCons'uJ'ta: Vitor Meireles, 28. � � ""'....�;Ijt; q.LV
Atende diariamente às 11,30 hs.

. sete pes'soalS, vitimas do cân
, e, à tarde,' das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66, cer. E' um numero alarmante.
Fone 1067

Demasiadamente elevado. E o

meio de reduzi-lo consiste na
� ';divulgação de conselhos e- de

avísos-, para que os possíveis
futuros portadores da moléstia
não se deixem vencer, antes

procurem reagir aos primeiros
sintomas do câncer.
A campanha que agora se

desenvolve merece, por isso, os
melhores aplausos. Que não
lhe devem ser negados e que
os.dírígentes da Associação re

ceberão, certamente, como es

timulo páramais extensos tra
balhos e para maiores cometi
mentos, nesta cruzada que visa
salvar vidas 'preCiosas e debe
'lar uma praga que constitue
;a;me.aça terrível, pendente por
l�lÔbre a cabeça dé tôdos os bra-
sileiros.

. .

DR. ARMANDO VALÉRIO.
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infantll da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLINICA MÉDICA DE CRIANÇas

ADULTOS i
C.oNSUI,TóRIO: Rua Np'Des Ma.
ehado, 1 (Edifício S. FfanclScol.
Consultas das

.

2 às 6 horas
RESIDftNCIA: Rua �arE\Çhal Gul.

lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES

DR. BIASE FJ\.RACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇÕES URO·GENI'roAIS
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

;'

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

COMPAN:HIA "ALIANÇA DA BAIA·
, 1171 - Sé•• : lAIA
DCElfDI08 • T:aA.lf8POBT1:8

Cifras dO' .Baíanço .de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilídades
Receta
Ativo

,

Cr.
Cr$

80"900.606,30
5.978;401.755.97

67.053.245;30
l42.176.603,80

•

•

.
i

Siaistroll pagos nos últimos li) anal

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

I
Viagens

PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JQINVIJ,.E

·.Rádioll; Válvulas. E.tabiliza
dores, Transformadores,

Condenso·dores. Toca-dilcos.
Antenas simples e para

autornoveia.

I
I SAlDA DE FLORIAMOPOLlS:

CHEGADA A JOINVllE:

SAíDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FlORIANOPOllS:

InlOrmações:

1 da madrugada.
1 da manhã.
10 da manhã.
5· da tarde.

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

....................aa , .

Com os produtos do Interno'
tionol Harvester V. S. obtém

a proteção de 115 anos de

.,periincio & serviço. otn_NAtiONAL
"",,__.ma

=

Notas cientificas

.,

ODIN

�l
lHE IIECOUEQI, i

Nas zonas rurais ou urbanas, os cominhões InternationaJ

são preferidos pera sua resistência nos transportes con

tinuos de cargas e mercadorias de tôda espécie. Atra

vés os campos, 'nos caminhos acidentados· ou n-as ro

dovias, os caminhões Internotional servem fielmente

aos seus proprietários.
A resistência, a fôrça, o rendimento e o funcionamen

to a baixo custo dos International

contribuem para 'manter as despesas
,.;,.;;,;;",.",... de transporte ao mínimo.

(

c.

Peça-nos informuçõe5 sem compromisso.
Concessionários:
RAMOS &: (IA.•

/

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

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448 -

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alus de Souza

da Costa Avila
Dr. H. G. S. Medlaa

Farm. L.
. Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame d. urina, Exame para

verificação da gravidez, Exame:<1e escarro,
Exame para verificação de doenças do
pele, boca e cabelo.. Exame de fézes •

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangues,
�xame quimico de farinhas, bebida.

café. água_, etc.I
I "A'.."," CA'$I'- 1-"A._ %..'.

riiillr'ia Fabricante e distribuidores das afamadQ,8 con�
ug 11 'fecgões "DISTINTA" .e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riscado., brins

I bons· e barato., algodões, morins e aviamento.
. para alfaiate.. que recebe diretamente das

I
melhore. fá,bri?�s. A Ca.a ·Â CAPITAL- chama a

_

atençao do. Snrl: Com�rclant.. do interior no sentido de. lhe fazerem uma

VIsIta ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florlan6poh•• - ,FILIAIS em.l,Blumenau e La]e•.

7
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A oposição, a julgarl pelo seu órgão vespertino e Ilerianopelita, - maneja bem a

pedrada, c'om1o se lôssem 9S govérnistas inimigos da Pátria e criminosos de não se

sabe quantos delííes.; O intérprete mais autorizado das agressões, de bêca, é o

direito r, que se acha em permanente exercícío
A
de acusação, Um gênio, afinal, na

tribuna de uma promotoria política! Ele aqui, o Barreto Pinto lá ....

·

; I

Florlan6polls, 26 de Junho de 1945

A PRESENÇA DE TROPAS AMERICANAS
«TORNA-SE UMA ORAVE AME4�A 1\' PAZ»
Nankin, 25 (U. P.) - o líder co- Marshall para unir os comunistas

munista Mao Tse-Tung publicou' e os governistas, chegava a uma fa
uma declaração dizendo que o po- se crucial.
vo chinês acha 'que as _fôrças do I Acrescentou o líder comunista
Exército e' da Marinha dos Estados que os Estados Unidos têm presta
Unidos na China "tornaram-se uma do auxílio apenas ao govêrno do
grave ameaç8J. ii. paz e segurança e

I' Kuomíntang �e indicou q.ue os co

liberdade nacional." munístas opoem-se obstinadamente
Esta declaração do Q. G. de Ye-I à lei apresentada em Washington,

nan acrescenta que a opinião do pedindo que continue o auxílio mi

povo é de que a partida d8JS fôr«;as litar norte americano à China. Ale
militares norte-americanas está ga Mao que, desde a rendição do
sendo muito retardada. A declara- Japão, o auxílio dos Estados Uni
ção de Mao foi feita num momen- dos ao govêrno de Chian-Kai-Shek
to em que os esforços d.o general foi "enormemente aumentado".

II Grande demais para
tão pequeno ,país

Não está certo

RODOLFO
SCHEIDEMANTEL

Ontem: à noite, quando o t:rân
• ito era relativamente intenso 'na
rua Tiradentu dado ao término
das .essõe. cinematográfica., foi
61e interrompido, graças a um eo-

. valariano da F6rça Policial, que,
com a intuito de saber.e numa

casa de venEla de fruto. ali exis
tente tinha laranja. fêz com que
o animal qt1e montava' .uhisse a

calçada•. lato. po.itivamente néio
e.tá certo

Budapest, 25 (U. P.) - Os escri
tores húngaros apresentarão ao

Congresso dos PNE clubes, em Es
tocolmo, urna lista que é grande
demais para tão pequeno país. En
cabeçando a lista de mortos está o

nome de Antal Rado, presidente do
PEN C1ub d!a H1.1111lgda, morto em

consequência dos maus tratos e da
fome, com 84 anos. Outra vítima
foi Bela Víkar, que traduziu do fi
nês para o hungaro o poema epico
"Kalevale" .

O comité de organização do con

gresso pediu aos' clubes de cada
pais destroçado pela guerra que
apreserstasse uma lista de mortos.
A Hungria apresentará uma lista
de 28 membros assassinados pejos
fascistas.

)J. Dr. Roldão Consoai
Reassumiu sua clínica

CONDECORADOS- 21
CORRESPONDENTES
DE OUERRA

.
Londres, 25 (U. P.) - 21 corres

pondentes de guerra britânicos fo- Via aérea, regresso'u do Rio
a-am corndecorados hoje com a 01'- de Janeiro, o snr. Rodolfo
dem do Impér-io, Entre os CO:l'r'CS- Scheidemantel, DD. Diretor
pondentes que mereceram a referi- Gerente da importante arda dismnçã'o do Govêrno Britânico
figura Richard Mc MiLla�, que tra- ganização comercial Carlos
halha para a Uníted Press. Hoeocke S.A., Comércio e In-

# dústria, que ali tinha ido
DR. MARIO MAFRA tratar de interêsses comer-

Encontra-.e
.

'em Florianópoli. o
dais da referida firma. -- Nós,

no••o di.tinto conterrâneo e con- {de O Estado, apresentamos
ceituado causídico. dr. Mário Ma- lhe boas vindas.
fra. interventor da Co.mpanhia I

.

f!an.eática. de Colonização, com Faleceu s'I-r.ede em Iblrama. onde vem panda
em evid�ncia .uas altall qualida-

eh
.

de. de admini.trador capaz, tor- arles Omannando-.e credor do apreço de .eu.

amigo. e auxiliares. bem como dos
que lhe confiaram aquela alta
incumb�ncia. .

Lo.ndres, 25 (U. P.) - Fal,eceu,
OllJ�em, sir Chades Ornan, profes
sor e historiador da nruiversidade
de Oxford.

.

tines RITZ
"ROIY

Juramento à"
Bandeira
E.tev., ontem, em no.sa Reda

ção o sr. Ten. Waldemar Cordeiro.
do 14° B. C, que, em nome do sr.

Cmte. da Guarnição Militar e da
quela unidade� Exército Nacio
nal, veio néÍ. convidar para a ce

rim8nia do Juramento à Bandeira.
pelos recruta. do corrente ano.

Somo. gratos à gentileza e pro
metemo. e.tar pre.ente•.

RITZ - Hoj,e âs 7,30 horas
última exibição

Fredric Maroh - Betty Field
Skippy Homeier.

SEMENTES DE óDIO
üensma até 14 anos.
No prograana: - Fi1me JornaJ

78x10 - DFB.
�

Tigl'e de Bengala - nes'enho.
Pl'e,ços: - Cr$ 5,00 - 3,00.
ROXY - HoJe ,á,s 7,30 horas

última exibição
1°, ....;_ Cjil1e JOl1ual BDasile.i['o

DFB.
20 - A ruta pelo' pllitroJeo

s03.;t. M . LOirudr,es, 25 (n. P.) - RevelolU-
-. an.a Montez - Jol'lJQ' Hall ,se ollicialmellllte. em Londres que a

- Sabu. '

ração de lleite na Grã-Bre.tooiha s.e-

O B!UN�A SELVAGEM l'á reduzida, por pessoa, a partir
el1su�a ate 14 au-os. do próximo dorrüngo. O raciona-p.reço. - Cr$ �4Q. mento foi fo.l'Çado em parte dev1d1oRITZ - amanh.a as 5 e '1,30 ho- à prÓipria estação, em que a p:rodu

raso - Ann. ShendlllIl - Alexis ção de l'eite diminue senSivefrnen-J�mlth - ESPOSAS SOLTEntAS. te.

Ating� ao climax a

política na

intranquilidade
Polônia

eleitores serão interrogados sôbre

I
fronteiras, a abolfçâocdo Senado, a::

várias questões, destacando-se, en- reforma agrária e a nacionaliza,
tre elas, a ratificação das novas ção da indústria. '

Varsóvia, 25 (U.'P.) - Está che
gando ao máximo a íntranqullida
de política na Polônia li! medida em

que se aproxima o próximo domin
go, data marcada \para o "referen
dum", que determinara a futura
orientação do país.
Segundo observadores fidedig

nos espera-se a votação de pelo
menos 15 milhões de poloneses. Os

C'amis�. Gra ve t ae , Pijame •. E's'p'er da para a"maMrlé'1S das melhores, pe:o� me ii· �

O( res preços 16 Da CASA MIS nba- O ra"l-ooumentn.CELANEA - Ruae. Mafra. 6 U U

acusados dPo1t!!,o2� ��p.�on�!�!
bem informados predizem que o

gabinete deverá, quinta=feira pró
xima determinar o racionamento
do pão.

mulheres21 entre os
JERUSALÉM, 25 (U. P.) - A Côrte Militar começou o julgamento

de trinta e um membros da organização Zvaí Leurni, do movimento

subteeraneo judaico, os quais são acusados de carregarem. armas sem

licença. Entre os acusados encoanram-se vinte e uma mulheres.
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Descoberto o mais amplo mercado negro
de automóveis da história americana
DETROIT, 25 (U. P.) -. Estava funcionando em Detroit o mais

amplo mercado negro de automóveis de tôda a história norte-america
na. As autoridades, entretanto, conseguiram localizar e descobrir os

culpados. De trinta e uma pessoas iacusadas, 22 já se confessaram cul
padas.

Decidiram restabelecer relações
ROMA, 25 (U. P.) - O Ministénio das Relações Exter-iores anun

ciou que os governos grego e italiano decidiram restabelecer relações
diploanâtícas. I

Nome·aN para D comando da lona sul
Rio, 25 (E.) - FODam assinados o general de brigad·a Mario Tra

decretos na pasta da; Guerra pro- vassos, para o cargo de subcoman
mowendo a general de brigada os dante da sa Divisão de Infantarja ;
coroneís de infantaráa Lamartíne o general de brigada Odílío Denis,
Peixoto Paes Lemes e Artur Herck; para o cargo. de comandante da 3a
e os cor'oneis de engenharia Juarez Divisão de Lllif'aIlJtaria.
Nascimenif:o F,e,rn:andes Tavora e

JoãlQ Luiz MonilJeiro die Barros. GIL'" MIRANDAFoi n.omeado .o gener.al de divi- .

são João Bat.ista. Masoearenhas· de
Mm"ais para o caI'lgo de comandan
te da Zona Sul; o general de brig'a
da Ed:gar Oliv.eira para sub-coman
dante da 2a Dirvisão de Lnfantlaria;

Visita Florianópolis o snr.

Gil Miranda" ativo e com

petente Secretário da Dire
toria do Banco Indústria e

ComérCio de Santa Catarina.
.S.S. que conta em nossa

cidade com grande número
de amigos, tem sido muito
cumprimentado.

PLÁCIDO ALVES
Foi' nomeado escrivão de

paz do Saco dos Limões, O>

nosso arpigo e correligioná
rio Plácido Alves, a quem
saudamos com muita satis
fação, dando-lhe os melho
res parabéns e augurand.o
lhe felicidades no cargo que' I
agora vai exercer .

Apresentou
melhoras
Santiago do Chile, 25 (U. P.)·_

O presidente Rios passou uma noi.·
te relativamente tranquila, embora
seu estado continue sendo COJ:l.rí\'1erado muito grave. Na manhã )', de
hoje o enfermo tomou um alimen-·
to leve, palestrando com parentes
e médicos. Seu pulso esta manhã>.
estava firme.

Morte de um
pioneiro

PARA VER COMO ERA
.Londres, (B. N. S.) - O ma�

jor Vernon, membro traoalhís
ta do Parlamento estava há
pouco na sua terceira s-&nana,
de díéta conforme o que ele'
chama de "padrão corrtínental
reduzido" . O Major vemon es-
tava vivendo uma experiência
de "fome técnica", c� o. obje
tivo de poder apreciar com me

lhor conhecímento de causa o'

problema alimentar das zonas,

atíngídas pela fome, na Euro
pa. Conforme a sua díéta, igual.
á 'dos aJlemães, nO' zona britâ
n�ca, o experimentador absor-·
via por dia entre 920 e 1.120 ca
lorias Em três semanas ema

greceu 2 quilos e meio.

DR. LAURO DAURA
Clinica médica de adultos

Moléstia de senhoras - Partos - Viasc
Urinárias

Cursos de Especialização no Hospital das
Clinicas de São Paulo

Tratamento Especializado das Inflama-·
ções Cronicas e Tumores do Aparelho'
Genital Feminino Cor,'imentos e das Al- ..

teTações da Função Menstrual - (Do-
res, Hemorragias etc)

Assistência Pre-Natal (Vomitos e In
toxicações da Gravidez, Vicios de Posi-

ção etc).
Curas Rápidas das Infecçõ'es Gonocoli-·
cas

_

Cronicas e de todas as suas Compli
caçoes sob Controle Endoscópico e de'

. . Laboratórios
Tratamento Moderno de Sífilis - Ulce-

ras e Varizes
Fisioterapia - Diatermia - Infra

Vermelho
Consultas: 10% ás 12 e 2 ás 5%

Consultório: Rua Tiradentes 14 (50 So�
brado) Fone: 1.663

Residência: Rua Tiradentes 1 (Sobrado)'
. à VIsta do laudo médico_

Será reduzida, a
partir, de dominoo

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
Previs'ão do tempo

I Prev.isão d'o Ten1iPo, -até 14 ho
ra,s do dia 26 na Capi,ta1.
T'empo: TIlJs'l:áv.el, com ohuvas.
Tell1per;atura: Ent.rará em declí-

/Il·jo.
\CelJ1itos: Variáveis predomi,uando

os de suil.
Temperaturas eXtITemas de h-o}e,

foram: Máxima 20,3 Mínima 17,6.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA- I

BELOS E DEMAIS

AffCCOES DO

COURO CABElUDO.

e

João
.

Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Scl1midt

Sala 3. Telef. 16-31
34.

:'
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