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J critica-' tem, pelo menos, dois aspec.toS'! n �� que aplaude, aprecia, mede o esfôrvo do artista,
00 do" político, das obras boas que um e outro nos legaram; 2-) o que corrige, reprova, emen

da, sugere rumos, d'emoDstra o ma1 e indica-Ibe o remédio. Se não DOS equivocamos, porém, cba ...

aar «intruso) t

•

«amarelo», «inepto», «caravaneiro sinistro», - não constitui critica, e slm at�
Que vio'ento� rebarbaUvo� oue provoca reacão justa e compreensível.

�Novas crcusercões contra
os Estados Unidos

L o ND R E 8, 1 (U. P.) - Num artigo de autoria de seu

observador internacional, o "Pravda" órgão. oficial do Partido

Comunista, diz hoje que a. emenda da Câmara dos Represen
tantes dos Estados Unidos ao projeto de lei da UNRRA é uma

tentativa para intimidar a União Soviética. O artigo cita de

clarações do diretor geral da UNRJRA, sr. La Guardia, segun
do as quais a emenda, apresentada pelo Deputado Disksen,
reduziria a zero a tarefa da UNRRA quanto á distribuição de
alimentos e daria como resultado que os Estados Unidos pas
sariam a "usar os víveres como arma".
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Ulna�luz--niais -forte--que�-a-do Sol
MAIS FORTE QUE A LUZ DO SOl;.. sacola, americano, e Sakawa, japo- IDBNTICA )..S DE HIROSHIMA E, as equipes de abordagem tenham com o Pensacola e dado corno gra-

nês, além de um transporte, que NAGASAKI penetrado nos navios. Esperamos vemente avariado.
São Francisco, 1 CU. P.) - À ho-

também incendiou-se. São Frunscisco, 1 (U. P.) que () público adote a mesma ati- x

'" O almirante Blandy 'd�claroú que a tude que nós e não se precipite no AOS 28 MIL PÉS DE ALTI-
NAO HOUVE l\iAREMOTOS bomba lançada é idêntica às que julgamento dos resultados. Há ain- -rUDE

São Franscisco, 1 (U. P.) foram usadas, no ano passado, da muita! coisa a apurar" - decla-
Não houve maremotos ou qualquer contra as cidades de Hiroshima e .rou Q almirante Blandy,
outro fenomeno anormal. A nuvem Nagasaki - bombas essas que pu- •

rádio-ativa está tomando II direção zeram fim à guerra contra Q Ja- O ALM.
que calculavamos e não porá em pão.

ra aprazada, a bomba atômica lan

çada sôbre o atoll de Bikini, explo
diu. O carão que a mesma produziu
foi mais forte que a luz do 80) ofus
cando a vista dos que participa-
vam das experiências.

x

35 MINUTOS APóS
perigo os navios, o pessoal nem as

populações das ilhas adjacentes.

Washington, 1 (U. P.) - Um

pilôto da marinha norte-ame
ricana informa ter observado

BLANDEY DIVULGOU uma película de gêlo na super-
UM SEGUNpO RELATóRIO fície superior da grande

.

nu-
Bikiní, 1 (U. P.) - O alm. Blan- vem atômíca.: no momento em

ENQUANTO NAO HOUVER ,

dy divulgou um segundo relatorio que esta atingia a altura deCERTEZA sõbre a experiência da bomba atô- 28 mü pés, em seu movimentoO LAMPSON- EMBORCOU São Fvanscisco, 1 (U. P.) mica, que qualificou de "grande ascensional. Acredita-se queSão F'ranscisco, 1 (U. P.) "Tudo transcorreu de aeôrdo com sucesso". Três navios afundaram, tal camada de gêlo tenha sidoO almãrante Blandy, comandante os planos traçados - disse o almé-
e dos outros gravemente avaria- originada pelo vapor oriundoda 'esouadra que r-ealizou a expe- rante Blandy, adiantando - nin- ,

.... dos, espera-se. o afundamento de da lagôa, impulsionado parariência com a bomba atômica, in- guém entrará na laguna de Bikini
-explosão, as águas iam-se acalmau- mais um. Quanto 3:0 porta aviões cima pela. força explosiva, eforma que o destroyer Lempson enquanto não houver 'certeza de ._

do cada vez mais. Iudependence, que parece ter sido que, posteriormente, veio aemborcou e uma barcaça; de ci- que não haverá mais perigo. Den-I Os incêndios, que pareciam iní- o mais diretamente atingido, Blan- congelar-se numa temperatu-,
-cialmente serem gigantescos, ti-

mento aírmado ficou avariada. Afir- tro de doze horas teremos novo re- dy diz que não sofreu tanto quan- ,. de 30 aráus abaixo de zero
,.' f' nham quasí desaparecido ,e terem

mou �ão haver recebido

noticiasllatÓrio:�
Pode-se, ent�:ta�to, .

dizer to se esperava; mas sofreu bastan_·a b i � , •

de baixas entre os 34.000 homens desde ja que a experrencra fOI alta- t
- .

t'l" i}" Y k 1 (U I' ) I fsido menos sérios do que se acre- . . .•1.

1
� para; nao ser mais UI rsaveí. or Nova .01', •..•

- n or-

4itava a princípio.
en.vo lvhdos na prtmerra fas� da mente .I)�� sucedida, _quer do pon- outro lado, os marinheiros

nú�e- mam do "Appalanchiam'". em águas
Eeanscfscn. 1

operação 'e acrescentou que n{o es- to-de .. vlsta da ol'era�aH< quev

nOI a'm'"ócanos mostzam-se jubilt sos d B'k" ", imeír fr t dSão CU" P.) per ava' que houvessem u<llxas.{ (IUe con] erne ao testo '7
.

,

e 1 lUI, que a: pn I d _0 a a-

Dma! hora após a explosão da bom-
I

êom o resultad», P0l'A p�recem _ uI: hístérta, que sofreu a explo�ao de
ba, "a nuvem atômica tinha desa- * *

I g�r que. a bomba }:ttoml�a nao e lima bomba atômica, parecia ter

parecido quase totalmente"e a proa REGRESSARAM COM DADOS 1l)1-. TALVElz LEVE UM MBS AINDA tilo perrgosa contra 111l>V10S quanto sido atingida por urna esquadrilha
do couraçado' japonês "Negato" PORTANTiSSIMOS São Fransciseo, 1 (U. P.) se julgava. de aviões",
estava afundada, bem como um São F'ranscisco, 1 (U. P.) "Estou muito satisfeito com o com-

"

:I< Do costado do "Irndependence"
transporte se achava envolvido pe- Dados ofieialis confirmam, que os portamento de meus comandados. ERA O P,RIZ OF EUGEN perdeu 2 àeroplanos e falta, por
Ias chamas. aviões guiados pelo rádio atraves- Talvez leve um mês ainda para, que Londres, 1 (U. P.) - Foi o cru- completo, a super-estrutura. A 1101"

* saram com êxito a nuvem atômica se possa determdnar a pontas-ia e zador alemão Priz of Eugen o mais do do couraçado "Pensyvanía" e

LIGEIRAMENTE AFASTADA DO e estão regressando a salvo, com eficiência com que foi lançada a atingido 'com a experrência realí- do cruzador "Pensacola", veríflca-
ALVO importantíssimos dados que foralm bomba. Não podemos fazer um cá l- zada com a bomba atômica e, que ram-se grandes incêndios, que em-

colhêr. culo da: extensão dos danos até que anteriormente, fôra confnllld'ido barcações ,especiais comba?tiam até
as últimas horas desta tard'e. A

x
N\.{O HÁ NOTÍCIAS'DE BAIXAS

maior ,tolerância e indulgência. As-
sim que sua ação tem se limHado
até hoje a uma intervenção loealAdiantam as infórmaç�es aqui re-

�ebidas que nãõ há, noticias de bai

xas, acreditando-se que essa' situa
ção nã.o será alterada. Uma hora
,após a explosão da bom ba atômi
c�, Q porta-wviões "Saratoga" ti
nha o tombadilho em chamas. 90

Votaram mais de três milhões Inaugurada a .linha
. � E R L IM, 1 (U. P.) ._- Mais de três milhões �e eleitores �O�!�r�i�:��? !!!SUOGMTalemaes, da zona ocupada pelos russos, ocorreram ontem pela t r'

I
t I C 'I' Outros despachos do local da.

..,

d 'd'
. . a er ISOll, no aeropol' o {e etn-

prImeIra· vez as urnas, para • eCI Ir se deVIam ser confIscados I
. -

d S tl A
. explosão dão conta que alguns ani-

. . -. os um aVIa0 a ou 1 ·Iuencan
sem mdemzaçao os bens dos naZIStas. Entre estes, ,contam-se A': rais illallcr U' n'" mais que se encontravam num dos

.

d 'lh d f'b" et
11\\ ',. ",l a .(LO, assim, a li-

maIS· e 'InI ares e a; ncas, usmas, armazens C. Uma e:8- 1 L d' S t' O' )lavios, alvo da bomba atômica, lo-
'

d
..

d 'd 'llh-'
n la on r·es-, an la",o.

São Franscisco, 1 (U. P.) - ,maga ora malOrIa e maIS, e un1 mI ao e melO, voltou a favor graram resistir àquela. Jss.o indica
O almirallt.e Blandy, numa irradia- d? confihsco; apenas cêrca d.e m·�io milhão foi contra, havendo FO·I v·lsl-lado em

que seres humanos teriajm igual-
ção feita da ponte de comando do amda cerca de duzentos mIl vow..<; anulados.

. J mente resistido· a;p impact.o, segun-

��:�:!�;:���e!a:d:;::��:�:: a���lContl·nua a greve 'em Trl·este n2�,eld(�)Pr����!�o ;!::��::t��,�::;';:::.:!:i::!;
de Bikini, declarou: "O lançamen- ., presidente Eurico Dutra, seu viventes.
to da bomba atômica foi um êxito.

.

secretario particular, Carlos Acrescentou, porém, que "isso
Cinco navios ficaram incelloiados TRIESTE, 1 (U. P.) - O SeTviço de Informação 'aliado Roberto Aguiar Moreira, vis i- ,não é muito concludente", já que
pela explosão e pelos raios gama, anuncia que continua hoje a greve geral na zona de Trieste, tou o ex-presidente da

RepU-j
li! unidade em questão se achava a

a saber: os portacaviões Saratoga ejôntem iniciada. Vários ofiCiais e sOldado,s ingleses e norte-ame- blica, sr. Venceslau Braz, que alguma distância do centro da ex

Independensc; QS cruzadores Pc!.!:-. ricanos ficaram feridos, nos ultimos dois dias, se encontra nesta capital. pIosão". .

São Franscisco, 1 (U. P.)
.Infurmações procedentes de Bikini
adiantam - com referência' à ex

plosão da bomba atômica - que o

couraçado "Nevada", situado no

eentro da "esquadra .do sacrfffcio",
parecia índene. 35 minutos após a

São Franscisco, 1 (U. P.)
UmaJ informação do navio da imJ

prensa, Q "Allpalachian", anuncia
.

ilue a bomba deve ter caído ligei
.ramente afastada do alvo princi
pll'l, desde que Q "Nevada''' podia
.ser visto claramente após a fuma

�a e o vapor se dissiparem pel.o
vento. O porta-aviões "Indepeu-
'de11:ce", que se achava a estibordo
tio "Nevada''', parecia ter perdido
parte da estrutura.

São Franscisco, 1 (U. 'p.)

:;.i:.'

minutos depois da explosão a nu

vem atômica havia desat>arecido
.completamente. O sísmografo da
Universidalde de Hawaii não regis
tou nenhum efeito da explosão.

'"

IJa\TCENDIADOS PELA EXPLOSÃO
E PELOS RAIOS GAMA

ATTLEE EXPÕE A SITUACÃO
L d 1 U l�) O P'

.

d e retórcida, e no "Pellsyva:nia" umon res, (. .
- nmelro entes são coordenados dentro de des no s'entido de eliminar. tais ati-

Ministro Clement AttIee iniciando ·um plano prepara'd'o e exeeutado virlades ilegais. Mais adüinte decla-
avião foi arrancado, parcialmente,

hO,je 110S Comuns os debates sôbre por uma 'Organização aI,tamente rou: "Convém acentuar que nos-
de sua catapulta .

,�
a situação na Palestina, expressOu desenvolvIda, ,com,ramifieações por S'aS operações na Palestina não se
o segUlinte: "Diante dos atos de sa- todo o país". Depois de referir que

o eOlllÍoté a.n.glo-norte-amer.kano já
chamou a atençãü para o desenvol
vimeInto das fôrças ilegalÍs na Pa
lestina, Attlee afirmou qUle a Grã
Bretanha não mais tolerará nenhu
ma tentativa, por parte de nenhum
partido, no sentido de proeurar a

ou dirigida contra os e,lenwlltos solução dos problemas da PaIesti,
mais responsáveis pelos incidentes na por rn�todos de fôrça e violê,n
asstnalados. Não obs,tante, está se da, a;pel,alldo para tô.à:as as pessoas
toi'l1ando partkulanmcnt.e evidente, de boa vontade na Palestina para
nos recentes m'eses, flue tais i'llei- que coop·erassem (,"0111 as autorida-

.super-estrutura do "Pensacola" es.

tá quase completamente destruída

botagem e ,terrorismo verifieados
lta PaIesü,n::t, as aut{Jri:d�ades CIWS

e mil1t'llres Lcem demons1rado a

CONVERTIDO ,EM NEGRO
dirigem contra a eomunidarde ,in
U'aiea conl10 um todo, mas somente
con.tra aqueles qUe estão <lesem
pel1hallldo ações ilegais e tomando
parte na campanha de violêl1da
atual, bem como eOlntra aqueles
que são os res:ponsáveis pela orieil1-

O intJeillsÍssimo calor gerado pe
la explosão converteu, em negro, o

vermelho de que havia! sido pinta
do o couraçado· "Nevad'a", centro
do p.onto objetivo para! Ô bombar
deiro que lançou Q projétil, embo
ra êste houvesse explodido sôbre o

tação da mesma. Aeresce que, em- "Independence".
bora tenhamos detido alguns mem- Os observadores são de opinião
bros da Agência Judaica, não é que talvez se demorem meses para

nossa iNtenção banir aquela orga- se r'eunirem todos os dados sôbre
nização". os da'nos causados pela deflagra-

ção, tarefa, que foi -iniciada quando>
ai'nda ardiam os incêndios ateados.

*

ALGUNS ANIMAIS SOBREVI
VERAM
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sem demora ao conhecimento de quem

de direito, rececendo v. s. uma informa

çiMJ do resultado, embora em algun. ca-

sos não sejam pubEcados nem a recla-

mação nem a providência tomada.

Na mesa redonda dos árbitros da paz
.

Por Albert Mousset

lBidaUlt
- que dírige a polítí- .sêde de vingança. Exprime

(CoPY�l'&:ht do S E R V I ç O ca ex�erior.do pais desde a Li-! uma necessid�de e�ementar de

FRANCES DE iNFOnMA- beraçao. Díz-nos, portanto, o segurança, tao vital para a

çA:O).. . _

I-
resultado eleitoral que o povo I França quanto indispensável

A� ultimas eleições fr3:nc�- fran�ês a:prov:o�' a politica de á estabilidade d� paz européia.

MORTE POR PROCURACÃO sas, independente de sua sigm- seu Jovem Mínistro das Rela-INão explorou Bídault no inte-

O poeta brasileiro, Natívida- fica9ão J?olitica, v�m ?ar consi- -ções Exteriores, o qual, reas- rêsse-de sua tese, as divergên
-íe Saldanha., condenado á der�velImp?rtancIa.a pres�n�e sumira, dece�to: o seu lugar, cias entre russos e anglo-ame

morte como revolucionário, conjuntura
Internacional. Sera, com um acreSCImo de autori- ricanos, manifestas na última

por haver participado de revo- com efeito, o Gover!lO saldo dade e prestígio na mesa rr- Conferência. Evitou judiciosa

lução pernambucana, mandou dessa consulta ao pais que vai donda dos árbitros da paz. Sua mente todas as oportunidades

da Colômbia uma procuração representar a França nas de- politica tem o mérito da clare- ide arrastar a Franca para um

a um advogado do Recife, pa- liberações,. t.alvez decisiv:as, d� za. Inspira-se .na velha lógica ou outro campo. De resto, foi

ra �e deixar executar em seu oonrerencta da Paz. Ao Parti- francesa, muito menoscaba- sempre essa a sua politica. A

lugar. .. Ê�se caso lembra um do vencedor pertence precisa- da, é certo, mas cujo. descon- posição do Govêrno Francês é,

velho caso, ocorrido numa cida- mente o homem Georges hecimento não trouxe, até ago- pois, muito clara: nem enteu-

de da Espanha, onde o unico ra, nenhuma felicidade ás dis- dação política, nem adesão' a:

alfaiate local fôra condenado cussões dos "Grandes"" sub- .qualquer "bloco" ideológico.
á morte. A população se insur- Aos nossos mersos na confus�e na

fatlal'Num elevado ponto de vista,

gíu contra a decisão e foi pro-
de método. O sr. Bídault tem pode dizer-se que as eleições de

curar o juiz. Não estava direi- Agenfes lutado com todas as forças ao 2 de junho imprimiram um

to. Todos sofreriam as conse- coluna
seu alcance para que o proble- '11 suostancíal avanço ao partido

quêncías disso. Um dos recla-
leiam todo dia esta ma geral da paz gire em torno que, na França, alia o espírito

mantes, nessa altura, se maní- atê o fim do esta�uto da Alemanha. É I da civilização cristão e o res-

festou:
-- Pedimo. avisor por telegl'a- em funçao, desse estatuto que :;peito pela pessoa humana a

ma. quando o jornal nao chegar d �. la
_ Senhor juiz, temos dois no me.mo �ia.

se evem ordenar e ar ncu r uma concepção ousada, revo-

padeiros. . .. Enforque vossa
todas "as questões europeias, lucíonáría mesmo, do progresso

mercê qualquer dêles, que não Não vingou êsse ponto de vista social. Essa politica deixará

nos fará falta nenhuma ... Mas QUEiXAS E RECLAMAÇõES I nas primeiras C.onferências, sua macra nas diretivas da di-
PREZADO LElTOH: Se or que -ne F

_

f
A

deixe viver o alfaiate. . . interessa é, realmente, uma providência j para as quais a rança nao 0- plomacía francesa. Uma reno-

* l>ara endireitar o que estiver errado ou.
,ra convidada. Triunfou, porém, . vação de esplritualidade ani-

para que al".uma falta não se repita; e na Conferência de París, onde mará a política da França no

NAO O escândalo que a sua reclamação a persuasiva eloquência de Bi- exterior. Inspirada em novos

ou queixa poderá vir a cansar, encarm-
.

nhe-a á SECÇAO RECI.AMAÇôIl;S,
dault e o seu senSo. da� realid.a- [moveis de ação, está fadada a

de O J<;STADO, que o caso será levada des se sobrepuzeram as reS1S-, reconquistar no concerto das

tências surdas e confessas. É nações, o posto de primazia
c�mhecida sua J?Osição �a que�- que sempre lhe correspondeu.
tao das fronteiras ocidentais A causa da Ipaz só pode ganhar
da Alenla:nha. In�l?ira-se na com isso,' porque a política da

e�enencIa adquírída p e 1 a França está hoje mais lígada
França -:- e a e��ensas �U�B 'que nunca !la triunfo da jus
-:- em_ sécuío e m�lO de hístó- tíça social ,na ordem interna,
r�a:...Nao se s��rdma a sua _po- e ao restabelecimento do senso

slçaj> a� espIr:to de conquista humano, nas relações inter
e nao ve também vantagem na naCi�nais.AUMEN'TE

seus neg6cios em São

Paulo, confioncl.o-os o

MARIO SCHAEFER

Representan!e {!
Caixa. Poatol. 5'1Sc!\

'End. Tel.: MQriel�

DOENÇAS NERV�SÂS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nerVGsas, quando
tratadas em tempo, são male.<! per.
feitamente remediáveis. O i:!lrandei.
rismo, fruto' da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço N.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, q.ue atende gra.
tuitamente os doentes lI.ervosos 1....

digentes, na Rua Deodoro 22, das'
às 11 Iboras. diàriamente.

.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

RUa Deodoro, n. 35 - FDolis.
Encarrega�se de: compra, venda, hi.

poteca, legalização, avaliação e admi.

nistração de imóveis.

O!staniza, também, papéis para com·

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio E:stadual.

�AIBA QUE:
A continência militar tem

uma origem comum co mo. nos

so hábíto de apertar a mão e

ambos '{latam dos tempos em

que, geralmente, todos os ho
rnens andavam a r m a dos.
Quando dois homens se encon

travam, em boa p-az cada um

dA
,-

eles -levantava a mão direita
para mostrar que não trazia
arma e que se podiam aproxi
mar com segurança. Quando os
CiviS! deixaram rcte trazer ar

mas, continuou o hábito de le
vantar a mão direita em forma

de. saudação. Tornou-se, de
pois, costume tocar nas mãos e

finalmel!te, passou-se ao apêr
to de mao, tal eomo o conhect;..
mos. \ I INo caso daquêles qüe cont.í-

,6111. nuavam a .usar armas - os
militares - o levantar da mão

:-------------;"

,.
9:lJl�.

se tornou uma questão mais

'"oq ,rJSrave, resultando dai a atual
"'1011 Ji!0ntinência cerimoniosa.

•

r

*

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

Centro Espírita L...·Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul.
tório para a rua do Senado, 317, 2.
andar - Rio de Janeiro.'
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escrev%
detalhadamente o nome, idade, ende.
reço, enviando envelope selado e sub��
eriio para a resposta, juntamente com·

a importância acima.

Procure conhecer a série completa International pe

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.

Concessionário�:

I C_ RAMOS «: elA.
I Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641
I Tel. Somare - Florianópolis.

1;::::::::.:::..::---_·_------==") ..t�I)VOGADOS Deseja obter

I Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
_emprego 1

Froeure então a nossa Gerêl
Dr, J. J. DE' SOUSA CABRAL c'ia e preeneha a nossa o'ficha t
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o eSTADO-Terca...'eira, � de Julho ele

sus.

CÉLIA-REGINA
o lar do di.tinto casal -- sr Ruy

:Maia. sra. Amélia Araão Maia,
.residentes em [tajaí foi enrique-
4:ido com o advento de uma robus
-ta garotinha. quo recebeu o nome
d. Célia-Regina
A interessante garotinha é neta

do sr. prof. João dos Santos Areão.

'L

�t
, i� j'� iBHfill la9Itnfi{l]J }

I ANIVERSÁRIOS: '

_

/1' ' MENINO HELIO ( t ,-C"
--

''I.. F.esteja hoje seu lu. aniversário
a c I DSmO

natalício, o garotinho Helio en- OCl1nto do lar do nono conter�âneo O SANT De DIA
ar. João Pere .. e sua exma. espô.a,
Carolina Manara Per e s , I 2 DE JULHO

ANIVERSÁRIOS: Visitação de Nossa Senhora

'i STA. NAIR MELO São Lucas (1,39 ss), con-

r A data que hoje transcorre, ta-nos como Maria Santíssima r-lamente.
regista o aniversário natalício depois da Anunciação, foi vi- O curso será, gratuito, exigindo-
-da .g·.entil sta. Nair Melo, Iino sitar sua prima Elisabete, que'1. , se dos candidatos os seguintes re-

ornamento da nossa sociedade. esperava o nasçimento de seu quisitos :

filho João Baptista. Mas esta 10 _ Idade minlmu d'e 10 anos.
-.. R AS'l'ER*O visita não era um mero ato;.IAJO JDE ARANTES 20 - Saber ler, escrever e 'contar
Transcorre, hoje, o aníversá- de cortesia para com

-

sua pa- até frações ordinárias.
rio natalício do sr. major As- rente, nem devemos sómente D'epois de encerradas ás inseri-
teroíde Arantes, distinto oficial considera-la como manifesta- ções serão realizadas ás provas de
da Fôrça Policial e ex-chefe da ção de humildade e de caro;

-
'..- seleção por uma Comissão designa-Casa Militar do Govêrno do dade da parte da Mãe de Je- da pela Diretor-ia.

Estado e um dos grandes aní- sus. Esta visita teve 'por fim a Logo após a publicação do re
madores da aviação em nossa santificação do Precursor do sultado dessas provas terão ímício
Capital, sendo presidente do Redentor., E foi nesta ocasião as aulas do curso sob a: direção do
Aéro Clube de Florianópolis. que Nossa Senhora recebeu a Maestro Jorge Kaszás.

. * primeira congratulação iiuma- Florianópolis, 1 id� Julho de 1946.
BTA. IEDA lZABEL MATOS na por causa de sua âiqniâa- Arnoldo Suárez Cuneo, Pl'esi�oo
Regista, a efeméride que de de Mãe de Deus. Maria te em exercício da S. C. M.

hoje transcorre, mais uma pri- respondeu. com o "Magnificat"
:tnave.ra da graciosa senhorinha I aquele cantico de louoor e I
Ieda Izabel Matos, elemento qraõiâão, que, até o fim dos
de destaque da nossa socíeda- séculos, nunca mais cessará. de

. de. dos corações dos ho-
• mens que amam a Mãe de Je-

NASCIMENTOS:

Aldo Rocha e Ruth
Fidélia Rocha

participam 0011 parentes e

amigos o nascimento de
mail uma filhinha.

DR. ALDO 'ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua FeliiJe Schn:idt oI:> 21
Florianópolis.

'

PRECEITO DO DIA
CAPAS DE BORRACHA

O uso de capas para chuva
deve reduzir-.e ao estritamento
nece..ário. Usadas durante mt1ita.

�
horas, tornam-se prejudiciai. à
.aúde, pois a borracha, por nãoI
ser poroso, dificulta a evaporação
do suor e assim contribui para o
excessivo aquecim.ento do çorpo.

Dis;la a capa de borracha
desde que não haja nece.si
dade de abrigar-se da chuv O
SNES.

A' familia enlutada, aiprc.3ett
tamos nossas condolências.

I
I I
--------------------------

'I

Sociedade de Voltara
Musical

EscQla de Música

A Diretoria d'a Sociedade de Cul
tura Musica) tendo creado nesta ci

dade uma Escola ;d'e Música, C011vi
da aos irrtercssados, com o prazo
de 15 dias, á promoverem suas ma

trícuías, na sede social a rua Te
nente Silveira (antigo Clube Ger
mania) das 19 ás 19,30. horas dia-

DECRETO N. 27
o Interventor federal no Estado de Santa Catarina, usando da atribuição que lhe confere

o art. n. L do decreto-lei federal n,' 1.202, de 8 de abril de 1939, e na conformidade do .que

dispõe o decreto-lei n, 6;5, de 2 de março de 1942,

Art. l0 - Fica concedida ao Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Bassos, da cidade
de Laguna, a subvenção de quatorze mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 14.400,00), para o curo

rente ano.

Art. 20 _...;_ A despesa de que trata' o presente decreto correrá por conta da verba 4·092, do

orçamento vigente.
Art. 3° - Revogam-se' as disposicões em contrário.
Palácio do Govêrno, em Elor-ianópolis, 28 de junho de 1946.

UDO DEEKE'
João David Ferreira. LIma

-

Assim sendo, apresento à consideração dos
srs. conselheiros as seguintes

Conclusões
P - O projeto de decreto-lei da Prefeitu

ra Municipal de Timbó, que estabelece nova

regulamentação para cobrança do irnpôsto ter
ritorial urbano, fica considerado como tendo
sua vigência condicionada à aprovação do
exrno. sr. Presidente da República.

2;' - O Conselho Administrativo do Esta
do aprova, nos termos em que se acha redigi
do, o projeto de decreto-lei da Prefeitura Ml1H
nicipal de Timbó, enviado com O ofício n.

67/1.209, de 10 do mês em curso. do Depar
tamento das 1II unicipalidades.Decretos de 28 de junho de 1946 S. S., em Florianópolis, 27 de junho de'

O lNTERVdnOR FEDERAL RESOLVE 1946.

Da,·eto de 26 de junho de 1946
o Interventor federal, tendo em vista o que

consta do processo n. 335-46, da Cespe, re

solve
Conceder aposentadoria:

De acôrdo com o art. 189, combinado com o

art. 190, item I, do decreto-lei n. 572,
de 28 de outubro de 1941:

.Â Francisco Soares da Silva no cargo da
classe G da ca�ra, extinta, de PolíCl:t Fis

cal, do Quadro único, do Estado.

Aposentar:

DECRETA:

Jairo Coitado, relator.
EXPEDIENTE DA PRESIDt.NCIA

Resoluções expedidas
RESOLUÇAO 1\'. 107

:t!: aprovado, nos têrrnos abaixo, o projeto de
decreto-lei da Prefeitura ]\f unicipal de Pôrto
União, remetido com o ofício n. 71/1.246, de
13 de junho de 1946, do Departamento das
Municipalidad ...
Texto do projeto de decreto-lei nos 'têrmos em

que se acha red,,:gi'do
Art. 1 ° - Fica aberto, por conta da anula ..

cão da dotação 8.74.1 - "prosseguimento das
obras de construção do Estádio Municipal "

- do orçamento vigente, na importância de
quatorze mil cento e setenta e dois cruzeiros
e vinte centavos (Cr$' 14.172,20). O crédito
especial de igual importância, destinado às
aplicações seguintes:
a) - liquidação do' débito daquela

Prefeitura para com o Insti
tuto de Aposentadoria e Peno
sões dos Industriários, pro
veniente de recolhimentos de
contribuições referentes aos

exercícios de 1941 a 1944 9.172,20
b) - aquisição de um aparêlho re

ceptor, .
marca "Ecbophone

Comercial", com 6 válvulas,
e destinado à Fôrça Policial
do Estado, para o serviço rá
dio-telegráficc . daquêle muni-
cípio .' ......• , . 2.500,00

o) - aquisição de material de expe
diente para a Delegacia Re
gional de Polícia daquela ci-
dade •. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2.500,00

14.172.20

xxx

PASTORAL LITúRGICA .DO

Paris - �����f - O Cen- Aeroporto portátil
tro da' Pastoral Litúrgíca que Nova York - (S. I. H.) -

celebrou ano passado, em Saint O EJOOrCito dos Estados Unidos
FIou, um Congresso Nacional conta agora com um "aeropor
sôbre a "Missa de Domingo", to portatíl", o qual, permite

VIAJANTES: organiza em Bounges, para os aos pequenos aviões de obser-

MOVIMENTO DE PASSAGEI- dias 5, 6, 7, e 8 de julho pró- vação aterrísar e levantar vôo
ROS DA PANAIR DO BRASIL ximo, uma sessão de estudos de um cabo, sem auxílio da
S. A. NO )\EROPORTO DE sôbre a "Pastoral Lítúrgíca do pista convencional.

FLORIANÓPOLIS Batismo". No Congresso serão O engenho revolucionário,
DIA �9: apreciadas as conclusões. . de narrado pela revista \"Time",

Procedentes de São Paulo: um inquerito aberto há dois foi inventado pelo Capitão Ja-

Oralndo Scarpellí, Sérgia de anos por aquele Centro: Desti- mes H. Brodíe.
Lima Haddad e padre Alberto na-se também a criar uma O sistema consiste simples-
Fuger. ' doutrina e a estimular um mo- mente em quatro mastros que
Procedente de Curitiba: vimento de opinião em torno suportam um longo cabo esti-

Nery Rosa. do primeiro dos sacramentos. cado entre eles. Para aterrar,
Com destino a Pôrto Alegre: Serão ao mesmo tempo examí- o avião vôa entre os, mastros e

Francisco José Alvarez. nadas questões de uma atua- prende o Caibo a um gancho co-

, �
.

DIA 30\ li:dade pastoral evidente: abu- locado Bobr·e uma·de suas asas.

�' Precedentes de Pôrto Ale. so das unções atraSo do Batis- Um freio de fricção faz, então,
'gre: mo, sorte das crianças que com que- o aviãQ ;pare.

-

John George Ha:<k,sh, H.�len morr'em sem batizar, deveres Pa:ra levantar vôo, o aVIa0

::Vlaria Hadash e W�liam Dee dos padrinhos, renovação das 'corre sob o cabo até que alcan
'Hadash. pro�essas do batismo etc. Teo- ce a velocidade de vôo, desplen

Cõm destino á São Paulo: logos, liturgistas, pastores, espe- dendo-se, então, por si própiio,
Victor Silveira d� SOU"" cialistas do apostolado fami- do cabo.

Clotilde Silveira de Sousa )J"i- liar, missionários em países Destinado a prinCIpiO para
ce Maria Silveira de ISou;a e descristianisados, médicos, etc. uso na guerra, esse "aeropor
Norton Marco Silveira de Sou. apresent8.rão seus relatórios e to" poderá ser de .IJllllüta utili-
!',a. I participarão nos debates. dade em tempos normais de

Com destino ao Ri de Ja- Nos dias do Congresso á noi- ,paz, em selvas montanhosas e

-neiro: I te, e durante todo o dia de do- pantanais, onde a construção
Florentino Antônio ISantos ' mingo, serão organizadas cc� de uma pista de vôo é difícil

Tte.-Cel. Carlos Bere�hause;' rimônias populares para a mul- e dispendiosa.
.Junior e Olavo da COita Ra- ttdão sôbre as idéias discutidas
mos. \ durante as sessões. Além disso,

* o Padre Doncoeur, �da Compa-
FALECIMENTO; nhia de Jesus, fará um sermão
THADEU SILVA

I
sôbre as "paralitul1gias" expU-

No Hospital "Nerêu R1:\ffios", cativas do Batismo. Monsenhor
onde se encontrava já tá al- Lefebvre ar,cebispo de Bourges
.guns dias in:ternado, faleceu dará o batismo a vários adul
ás primeiras horas de ôntlm, � tos.
ST. Thadeu Silva, que gGZava

---------�--

,na nossa cidade de largo dr
,culo de amizades.
Grande entusiasta do tCÜro

.amador, por diversas vez.es Ul
tegrou peças de alto va;or,
,sempre agradando a nossa pla
téia. Sua falta no amadori5lno
lteatral será muitissimo �Pnti- O�a.

EMPREGADA
PRECISA-SE

Tratar na Praça da Bandei
ra, n", J 9. Paza-se bem

De acõrdo com o art.' 152, combinado com

o art. 190, item I, do decreto-lei 11. 572,
de 28 de outubro de 1941:

Enedino Damas Corrêa, no cargo da classe
D da c'arreira de Guarda-Sanitár-io, do Qua
dro Ouico do Estado, lotado no 6° distrito-sa
nitário, com s�de em Lajes, com vencimento

integr-al.
Conceder exoneração :

A Estevão Cândido de Andrade do cargo

de Juiz de Paz do distrito de Garcia . .1--: mu

nicipio e 'comarca de São José.
Nomear: (

De acôrdo com o art. 169, do clecreto lei n.

431, de 19 de março de 1940:
Carmena Amante Benedet para exercer o

cargo de Escrevente Jl1ramentado da Escri
vania de Paz, do município e coma:ra de
Cresciuma. cujo serventuário vitalício é Leo
ne Benedet.
De acôrdo com o art. 169, do decreto lei 11.

431, de 19 de março de 1940, cornoinado

•
com o art. 32'\ do decreto-lei n. G14. de
2 de marco fie 1942:

Lvses Napoleão Leal para exercer I) cargo
de Escrevente Juramentado da Escrivar.ia de
Paz. do distrito de Catuira, do municipio e

comarca de Bom Retiro, com a atribuição de
fazer reconhecimento de letra e firma, cujo
serventuário vitalício é Paulo Leal.
Heralda Xunes para exercer o cargo de Es

crevente Juramentado do Tabelionato -íe No
tas e Registo de Imóveis da comarca de Oro

tFães. com a atribuição de fazer reconheci.
menta de letra e firma. cujo serventuário vi·
talicio é Felipe Santiago da Silva.
Ivone Puhl para exercer o cargo de Escre·

vente Jnramentado da Escrivania de Paz. do
distrito de Trombudo Central, do município
e C9marca de Rio do Sul, com a atribuição
de fazer reconhecimento de letra e fi rma,
cujo sel'ventuári" vitalício é Francisca Gisela
Bauer.

•

Art. 2° Êste decreto-lei entrará em vi ...

gor na datá de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Florianópolis, 27 de junho de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado. em 27 de junho de 1946.
Lui« Osualde Ferreira de Melo, secretária

administrativo.
RESOLUÇAO N. 109

É aprovado, nos termos obaixo, o projeto de
decreto-lei da Prefeitura Municipal de Ara
·ranguá, remetido com o ofício n. 60/1.174,
de 3 de junho de 1946, do Departamento d'l'"
Municipalidades,
Te.tio do proieto de decreto--lei 1liOS têrmos el1J

.

que se adta ,'edigiã.o
Art. 1 ° - Fica aberto, poc conta da anu ..

laçãO' da dotação 4.94.1 - "para manutenção
do Hoopital B()tl1 Pastor" - orçada em quin
ze mil cruzeiros (Cr$ 15.000,00), O crédito
especial de igual importância, destinado às
aplicações seguintes:
a) - para auxiliar a construção

do prédio do Hospital "Bom
Pastor", daquela cidade .... S.OOO,oc>

b) - para auxiliar a construção do
prédio do Hospital "São Se-
bastião", da vila de Turvo ., 5.000,00

c) - para aquisição de um ca\"alo
destinado à Fôrça Policial do
Estado .... . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200'-0'0

d) - para d\árias e transporte do
Fiscal Geral, quando em

viagem a serviço .......•.. 1.800.00

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do tempo, até 14 horas
do dia 2. l1a Capital:
Tempo: em geral instável.
Temperatura: elltável.
Ventos: de nordeste a suede,

fresco·s.
Tempel'atura. extrema. de ontem

foram. máxima 22.0; mínima 15.2.

�/QU�!.·.

��.�b� �CU1IS.A� '1i U/6"
! pr CREME

1�:I'ItI'IIIJI

* * *

CONSELHO ADMINIs,TRATI·
TO DO ESTADO DE S�TA

CATARINA
83� sessão 1'egi'7}Jental.. em 27 de jtHl.T10 de 1946
A hora regunental, sob à pr�sidência ,do

sr, dr. Ylmar CorT(�a e com a presença dos
srs.' con�elheiros Severo Simões, Jos;é Benedi·
to Salgado de Oli\'eira e Jairo Callado, o sr.

presidente declara aberta a sessão funcionan·
do como· secretário, o sr. Luiz Osvaldo Ferrei-
ra de Melo.

.

Expediente
O sr. secretário faz à leitura da fita da

se�5ão anterior que, posta em debates, é apro·
vada sem emendas.

O sr. secretário procede à leitu!"a dos
seguintes documentos:

- Ofícios n5. 80 e 81, do Departamento das
l\'Iunicipalidades acusando o ,recebimento dos
oficios ns. 307 e 347 deste Conselho.

O"dem do di<r
A Casa� aprova. os pareceres us. 107, 108,

109. 110 e 111.
Vão à impressão os pareceres

• N. 116
A Prefeitura Municipal de Curitibanos

submete lã consideração dêste Conselho Admi
,nistrativo um projeto de decreto·lei que disp'Õe
sobre a abertura de um crédito especial de
Cr$ 6.129.40, para atender as despesas com o

prosseguimento de serviços de calçamento co

locação de meios· fios e sargetas no ja'rdim
"Getúlio

.. Vargas", na praça da República,
claquela c,dade.
A despesa em referência correrá por conta

do saldo disponível do· exercício anterior.
O processo está munido de tcxlos os ele·

me!'tos informati\'os que justificam 'o pedido
e a. fls. 7 consta o respe<:tivo orçamento dos
serVIços a serem executados,

a'
Assim, com o meu voto favorável apresento
Casa o seifUinte

Projeto de resoluçiüJ.
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos ,.têrmos er;n que está redigido. o proje
to de decreto-lei da Prefeitura .Municiçàl de
Curitibanos, enviado ,em oficio o. 147, de 25
de maio do corrente ano ao Departamento das
]fIunicipalidades.

S. S., em Florianópolis, 2i de junho de
1946.

15.000.00
Art. 2° - t:ste decreto-Iei entrará e:m vi

gor na data de �ua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Florianópolis, 27 de junho de 1946.
Ylmar Corrêa; presidente.
:aIIblicada na Secretaria do Conselho Admi�·

nisthtivo do Estado, em 27 de junho de 1946.
Lu;.:; OsvaJde F ...'?'",',y" de Melo, secretário

adminjstrativo.

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMIíNG0S
Decolagem de FloriaJl1óDC'lis,

á;s 14,1� horns
CURITIBA FLORI A.Nó-

POLIS - P. AlEGRE
SEGUNDAS E SEXT4.S

Decolagem de Flol'ia.nópolis,
ás 10,00 horas

INFOR1\L�çõES :

FILIAL VARIG - ED. L.-\�
PORTA -

'T'PT ,EFONE
, ,-Ir>':

_ : ,,--.!MI 1325

..

Severo S&mões, relator.
N. 117

A P<efeitura Municipal de Timbó submete
à apreciação dêste Conselho o projeto de de
creto-l�i em que estabelece nova regulamenta
ção para o lançamento- e· cobrança do impôsto
territorial urbano.
:tste decret(rlei foi baseado em minutJ. for·

ne<:ida pela Comissão de Estudos dos Negócios
Estaduais e aprovada pela Presidência da Re
pública. Entretanto como preceitua o art.

32'1ln.
VIII, do decreto-lei federal n. 1.202, de

8 de abril de 1939, depende de aprovaçiio ·do
oxmo. sr. Presidente da República o [,rojet"
em referência.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lJjrre' de Babel
sem confusão

a IST.Dt' -TerC8·'ei,a 2 de Julho de '\(Pi fi

Ouando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça ou catarro, use
Vick Va-tro-nol que lhe dará
alivio imediato. Algumas gotas
em cada narina, desentopem o

nariz, facilitam a' respiração,
contraemasn:lUco�as_lnc�a- VICK "A.I.GaMAIildas e acalmam a lrntaçao. ,

nv.

"VIR(jEM ESPECIAL.IDADE1I
OLA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMI\.

Londres, junho - (eEC) espe
cial para "O EsLado", - Muitas
vezes durante a ultima guerra, os

reaün:entos britânicos d'avam a im

pr�ssão de uma verdadeira torre

de Babel - embóra sem nada que
íizesse lembrar a confusão biblica.
De fato, messas unidades, req�1Ían�
se os representantes dos máis di
versos povos da terra. Num grupo
de voluntar ios askar is da Africa

ocidental, por exemplo, encontra
vam-se irmsmados pelos mesmos

ideais e reunidos sob a mesma ban
deira cristão, mahometanos, guer
reiro� nornades das tribus primiti
vas, caçador-es das selvas afr'ícanas,
e até antigos canibais que viviam
de rapina no interior do conti
nente negro, verdadeiros gigantes
de ébano que traziam ainda os den
tes afiados como presas de tigre e

com os lobulos das orelhas estica
das a tal ponto I que precisavam
pendurá-lo na parte superior das
mesmas para não se atrapalharem
com o manejo do fuzil. Apesar PO"
rem dessa extraordínáría mistura
de raças e religiões opostas, os. ins
trutores inglezes conseguiram trans
formar esse- conglomerado de an

tagonismos em que se chocavam a

.harbar-ie e a civilisação, numa uni
dade côesa e bem disciplinada que,
como todas as outras de que se

compunham os exércitos aliados,
soube prestar os melhores serviços
durante todo o seu tempo de cam

panha.

..ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
A8Iluntoli: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Inforr'l'lutivos

Endereço Te}. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte no,sa Organizoção ontes de .e decidir pela com

'Jra ou venda de imoveis, _ pinhais ou qualquer•

empresa ne,� e.tado �

Diretor: •• DR, ELISIARI0 DE CAMARGO BRANCO
AD,VOGADO

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

Tenha � empre em caca uma garrafinha de

aPERITIVO «KNOT»

Resenha dos [ulgamentos da Câma

ra Civil, realizados em sessão de
27 de junho de 1946

Apelação cível n. 2.566 da co

marca de Itajai, em que são ape
lantes e apelados Francisca Ana de
Novaes;: Apo linár-io Marques Bran-I'dão e outros. Relator o sr. des,
Lu:na Freire, decidindo a Câmara
Civil conhecer do agravo no auto

rlio processo e negar-lhe provimen
to nem C'01110 negar provimento a

a.I�bas as apelações pará confirmar
a sentença apelada.
Apelação cível n. 2,661, da co

marca de Curitibanos, em que são

apelantes Generosa Prestes de Sou
za e outros e apelados Amélia

�ol-lNnger e outros. Relator o' sr. ues.
Mário Carrilho, decidindo a Câma
ra C.ivil dar provimento á apela
ção, para cassar o despacho de fls.
174 v. a 75 e mandar que mautido
o despacho saneador de fls. 74, si
ga o feito os seus ulteriores ter
mos.

Agravo n. 1.595 da comarca de
. resciuma, em que é agravante
Olavo Gerônimo Urbano e agrava
da a Companhia Carbonífera Me
tropolitana. Relator o sI. des. AI
fre,d)o Tr'ornpowsky, decidindo a

Câmara Civil negar provimento ao

Iagravo, para confirmar a sentença
agravada pelos seus jurídicos Iun
damentos.

._------------------....-----

Resenha dos julgamentos da Câma-
ra Criminal, realizados na sessão _

de 28 de junho de 1946
Suspeição n. 37 da comarca de

Serra Alta, em que é suscitante o

dr. Promotor Público e suscitado o

dr. Juiz de Di reino. Relator o sr.

des. Guilherme Abry, decidindo a

Câmara Criminal julgar prejudica
do o recurso,
Recurso criminal n. 5.251 da co

marca de Ibirama. em que são re
correntes o dr. Juiz de Direito e. o
dr. Promotor Público e recorrido
.Atí lio Dagostin. Relator O S:I'. des.
Silvetra de Souza, decidindo a CiI
mara Criminal, preliminarmemte,
converter o julgamento em diligên
cia, para que na comarca de ori
gem, se províkêencie sôhr« a prisão
do recorr-Ido, subindo em seguida
o processo.
Apelação criminal n. 7.549, da

comarca de Laguna, em que é ape
lante a Justiça e apelado OtáVIO
Oliveira Alves. Re1ator o sr. des.
Urbano Sálles, decidindo a Câma
ra Criminal negar provimento á
apelação, para confirmar a senten
ça absolutórda.
Apelação cr-imímal n. 7.550, da

comarca de Caçador, em que é
apelante a Justiça e apelado João
Maria Ribeiro. Relator o sr. des.
Guilherme Abry, decidirido a Câ
mara Criminal negar provimento á
apelação, para confirmar- a senten
ça que tem apôio na prova dos au
tos.

Leilão
No dia 2. terça-feira, às 19 ho

Tas, no préd o da rua Visconde
de Ouro Preto na 1, lierá vendido
em leilão: ,balcões para negócio;
vitrines, melas, dormit6rio la

queado, camas, cadeiras, louçcs ,

pen teadeira, biom1je. geladeira,
côrnodo de jaca!'onaá, estufados,
congoleum perfeito, cítara tapete,
vidros e muito.. objotos de utili
dade.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

4) grande segrêdo
Um dos maiores e mais hem

guardados segrêdos do aparelha
mento alemão de radar usado. pe
los caças noturnos da Luf'twaffe
caiu em poder dos ingleses devido
a um simples êrro de navegação. E

_
foi mesmo um jovem piloto nazis
ta quem se encarregou de entregar
ta} segredo aos cientistas ingleses
ao descer com o seu avião II1la, pista
de Woodhr idge, no Iitoral oriental
briltâniJco, julgan.do ·estar aterrizan
dn em Venloo, na Holanda.
Tratava-se de um JU-88, equipa

do 'com o radar que os aJemães vi
nham ,e.mpregando para a localiza
ç,ão dos bombal'de.iros noturnos
aliados, 'e qUIe proouravam guardar
'Com cuidados extraond'inádos. Cir
'Culando lSôbre o aeródromo a pou
ca altura o piloto lIlazig,ta pediu li
cença para aterrizar e recebeu or

dem de terra iOara fazê-lo. E só
mC!lllte quando -desceu do seu apa
rel!ho foi que verificou tôda a ex

tensão do seu engano.
O JU-88 dispunha do que a Lllft

waffe con!hocia 'pelo' prefixo
.

d'e
SN-2 - nada mais nada menos que
o' radar al1e mostrava aos nazistas
o rumo' dos bombardeios aliados. iDe posse desse, inMrumento, os

dentistas britânkos trabalharam
noit.e e di,a para descOlbrir a �ontra
medi<da desejada e dez <fias depois
os 578 aviões ingleses e america
nos que at!!'caranl Kiel penderam
apenas, 4 dos seus. Resultados idên
ticos foram conseguidos na noite
seguinte, no ataqu·e a Sturtggart, du
rante o qu:al as pendas aliadas fo
ram práticamente nulas apesar do
grand'e número de aviões

emprega-Idos na operação.
.

E dai pOr diante, até o fim da
'guerra, os alel,nães jámais descon-lfiaram que os aliados estavain de
posse do segredo do $leu radar.

Resolvido, enfim,. seu problema financeiro!
Adqu.ira TUDO de que necessrtae,

de UMA. só VEZ, "

pagando PARCELADA_EMTE,
com as VAN'l"AGENS da compra. à vista,

servindo-se do
u ,

SISTEM.4. CREDI ARIO KNOT
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Uvros
Chapéus
�nstalaçõeli elétricas e sanltir'.,

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer arti,ós

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S- A.

O. 1(. eTUDIO

u'ESPEDIDA
Rogério Vieil'a' e.pasa e Hlhos, ao.e retirarem deato CClpital

para fixarem residencia na, Capital da República, impossibilitados de
lIe de.pedirem de todos os aeuli parentell e pessoas '-de suas I'elações,
o fazem por meio dêste, agradecendo a 'todos, as pl'Ovaa de e.tima
e apreço com que lempre foram deltinguidoll, 100 rnesrne tempo que,
com prazer, oferecem a sua relidência, à rua Candidib GaHrée
nG• 205 -- apartamento 51 -- Urca,

FlorianÚ'polis, Junho de 1946,

ESCRITÓRIO JURIDIf;O CQMERCIAL
(Com u'm Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, "fazend;!S e empresas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "one 54 - Caixa Postal li4

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

lO Sahão

•
"

HEMORROIDES
nifJr �4 MAis
iSTi i5Pfaf/CO TRAZ,
ALIVIO IMéTJIAfO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe·
.:!almente para todos' 08 ca·

S08 de Hemorroides, é Ime

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita a.

complicações Infecciosas da.

ulcera.ç1'les e varizes hem_!
roidais. A venda em toda.

as Parmaclas em bisnagas
com cánula espeCial para

.

facilitar a apHcação.

(MarclI reglsl

,

Rádios, Válvula", E.tabiliza
dores, Transformadores,

Condensadores. Toou-d iacos ,

Antenas simple. e para
automovei•.

MACHADO I: ClA.
AgênciOll. Repraenta;õe. em

.OepQ,
lV'..atris: Florian6poU",
R'�a Joâo Pi:n.to. n, !'!

CCliua Pasta.l, 37
Filial: C,.eaciúrna

Ruo l"loriano Peixoto, .in
(.to<:111. Própriv).

Telegrama.: ·PRIMUS·
AO'lr. t.. uos prineipai.
munl.cipio. doo E-to-io

•

RETiRARAM SU�S CANlJI� . í
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive a�
fabricadas em outros Estados.
retíraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí
uenses, - em vista da certíssí
ma vitória do aperitivo KNOT.

VENDE-SE,
Uma Limcusine "FORD" -

tipo 1939 - 4 por tas, em pee
feito estado, recentemente pin
tada, para en�ega no dia Z
de Julho, Tretar à Avenida
Rio Branco, 145. - Tel. 1547.
-------------�----

VENDE-SE
I Um ótimo teJ;l'eno com 12 m_
tros de frente 'por 30 de fundo_'
com bomba pi água, falisa e uma.

pequena casa de 'madeira habitá
vel. a rua Raitundo Correia (Es
treito). Preço .COO cruzeiros. Tra
tar a rua Tiradente. 19 -- Sapata
ria Jurity. I

11lai4!

o IIIflHOR VERMIFUGQ.
OE {'FEITO SfGCDQ

f INO�fNSI�O AS <-t,t'>
CD'ANÇA:r � ,$..

" ;l'

't
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RADIOS '«E MERSO
- Readaptação dos
N» mutij-ados de

À firma ALMEIDA. BASTOS & ClA. -- rua Felipe Schmidt 2, guerralo andar. avisa aos interessados que chegará domingo, pelo. avião da
«JRUZEIRO DO SUL», a primeira remena de rádios «EMERSON», de Lo d
�UQ repreaentação, Apaulhos de vários tipos, desde 08 de bôlso até

.

·u res, (CEC, especial
os de material plástico, alguns dos quais funcionando lem antena e para "O·Estado") - Numa das
lIem ligação à. rMe elétrica. Preços, dos de mesa. a partir' de cídades localísadas na area
Cr$ 980.00 até Cr$ 2.3'50,00. Chegarão tombem os afamados e eape- oeste da Grã-Bretanha ínstí
rodos aparelhos para surdez. tuíu-se ha tempos um novo me-

Verifiquem,
. domingo. a exposição, nas vitrine. da «CASA

CARDOSO», à rua Felipe Schmidt. 2 v.-l todo de tratamento para os pi-
.. lotos e demais llessoal da avia-

"1,111
1 111 ção que tenham recebido queí-

Em São Pou lo-, hospede se no
maduras de caráter grave nas
mãos - um fato infelizmente

PARAMOUNT HOTEL mais comum do que se pensa

I
Moderno e Confortavel

entre o pessoal das forças aé-
reas aliadas. O metodo em

Apartamentos com banheiros e telefone, situado no centro.
Rua doe Timbira.. 121 - Fone; 4-7171.- São Paulo. questão foi ideaílsado e posto

Proprietário: A L E X A N D R E B A L BIS I em l?ratica por miss Moyan, e

consiste apenas em. procurar °
-�-._----..------------------I reavivamento dos membros

queimados por meio de massa-

gens especiais e aplicação de
eletricidade. No entanto, ape
sar dessa aparente simplicida
de o Metodo Eyan forneceu
desde o. inicio os melhores re

sultados possiveis, salvo no to-

f cante a um detalhe: e que os

pacientes começavam a dar
mostras de cansaço depois de
um certo tempo. Todavia. isso
não 'constituiu nenhum emba-
raço para a inventora do novo

processo de tratamento, que
recorreu a um estatagema: con
tratou os serviços de um ma-.

gico profíssíonal que passou a

ensinar os seus inumeros tru
ques aos doentes. Estes, inte
ressados pelo assuto, passa
mm desde o início, a readqui
rir o interesse antégo pelo
tratamento, e dentro de pou
cos meses rniss Ryan poude
constatar a perfeita cura de
vários dos seus pacientes, en

quanto os I(�emais, natural
mente os que apresentavam
qjueimaduras maiores e mais

rprod'undas, €EP.erimentavam
sensiveis melhoras.

r--------------

SELECÕES
�'

de MAIO

artigos
da maior
atualidade I

COMPRE SEU EXE-MPLAR:HOJE MESMO!
I

Custa só Cr$3,00 I
_______ ...J

'Arthu'r Beck comunica aos seus amigos
e fregueses que transferiu a sua agên
cia de Iorncns e Revistas, para a Praça

15 de Novembro. 24 - ao lado do
Hestcrurcm.e Estrêla.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Flor,anÓpoUs
Farm. Narbal Alns de Souza

da Costa Avila

DESPERTE a BILlS 1

DE SEU FIGDOO. s.' I

e saltará da cama disposto para tudlJl1
Do f�ado deve fluir para os intes

tinos, aproximadamente, 'um litro'
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode"
digerir bem <;JS alimentos e êste3' i

fermentam nos intestinos. Então so

brevem a sensação de fartura, seguida,
pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa das Píl ulas Carter para.
o Fígado, par;!. fazer com que êssel

litro de suco bili?-r corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre'
um vidro hoje mesmo. Tome-as'
conforme as instruções. São efica-,
zes para fazer a bilis fluir livremçpte.
Peça Pílulas CARTER para o F.igado.
Taroanho _ econômico: Cr $. 3,50.

n.

; IWrí -

.' Economia
.Fíncnccs

Por WALLACE REED
Londres, Junho - B. N. S.

Para que se consiga U1n suprimen-
· 'lo rápido e pronto de trôco, em to
<los os lugares e a qualquer mo

menro, na Grã-Bretanha, é preciso
que se realize uma verdadeira
proeza, por parte dos gerentes de
bancos do país. O sr. H. J. Martin,

· gerente de um banco, em Londres,
· explicou em data recente como se

.. consegue isso. E disse que, se o di-
nheiro Iôsse deixado às suas pró
prias inclínações, correria sempre
por certos canais, no pais inteiro,
resultando em acumulações em de
termínados lugar-es, e escassez em

outros. Os gr-andes bancos, operan-
1(1'0 conjuntamend'e com o Banco da
Inglaterra e com a Real Casa da
Moeda, agem como uma espécie de
Grande Estado Maior das Finan- automáticos, graças aos quais o

-ças, e é função deles cuidar de que suprimento de gás ou de eletrici
haja 1m1 abastecimento convenien- dade, em quantidades fixas,' depen
te de notas e de moedas em tôdas c:'e de in.h-oduzir nesses medidores
.as partes do pais. moedas de um shilling. Aumenta.

Sempre que há um grande jogo instantaneamente a procura de
·de futeból, dezenas de milhares de moedas dessa denominação. Póde
pessoas vão assisti-lo e deixam, nas taanhém acontécer, .

seja por falia
bilheterias, o montante de suas en- de empregados ou por negligência,

: rradas, sob a f-arma de moedas de que esses medidores levem muito
prata. Um determinado banco re- tempo a ser esvasiados, de modo
colhe todo aquel-e' dinheiro mas que se acumula neles uma enorme

.' não pÓ1d'e usá-lo todo no l�caJ, de quantidade de moedas, subtraídas
· modo qllle aquela área particular por completo, à circulação, duran-Idurall1lte algum tempo passa a ter te aquele tempo. Na verdade, em

· mais prata do que precisa. Da mes- algums casos, aquele suprimento de Irua maneira, os cinemas e as em- moedas de um shilbing ficava de-

· prêsas de transportes urbanos finitivamente perdido

par,
a a

Uiil.i-Iatraiam urna quantidade de prata zação daquela determinada Iocali
maior do que era preciso, na zona dade, pojs podia acontecer que o

onrle funcionavam. empregado encarregado da' OOleita'---------------------------------Ora, esse fluxo de prata e cobre às vezes as cetírava dos medidores, r"
era regular e firme e os gerentes montava na sua bicicleta e ia de- A .V I S" Olocais dos bancos tinham entr-e si posltar o dinheiro num banco' de

,

urna combinação, para passar de alguma outra localidade, conforme
.uns para outros o excesso de trôco, ordens da Companhia. E assim,
A combinação era válida dentro de por um modo ou outro, tinha de
uma mesma cidade ou então entre ser arr-anjado para aquela corrumí-

,:c1daidles diversas, nas quais pudesse dade um novo abastecimento de

{'
haver escassez ou ameaça de escas- moedas de um shilling.
sez de dinheiro miúdo. Com .relação a estatísticas, talvez
De Londr-es, era preciso mandar seja interessante referir que, nes

moedas para as zonas Industriais, tes últimos sete anos, a Real Casa
· onde esse dinheiro miúdo era ne- da Moeda, em Londres, cunhou
cessário para o pagamento de sa- '150.000.(){)O moedas de um shilâíng,
Iários. Por outro lado, nos meses ao passo que, no mesmo período,
-de verão, os que iam de férias, pa- .as moedas de um penny têm sido

·

ra as 'cidades à beira do mar Ie- produzidas numa média de .....

· vavam consigo grandes quall1tid�des ,5 000.000 por mês.
de di.nâren-o, em notas e em moe- Provavelmente ruem- todos sabem
das, de modo que os bancos daque- que, noutros tempos, havia em cir
Ias localidades recebiam um exces- culação, na Grã-Bretanha, notas de

· so de dinheiro circudante e tinham cinco shillímgs e- de dois shíllíngs
de dispôr dessas, enormes quantias. e meio. Durante a guerra, as auto
Muita coisa acontece para com- ridades perceberam que, em caso

· plicar a vida dos banqueiros. Uma de invasão, o fluxo dle moedas
modificação ma taxa de Seguro Na- saindo de Londres, não seria pos�

. cional de Saúde, por exemplo, alte- sível, e que teria de ser suspenso.
"ra a procura de moedas 'de um e de E assim, o Banco da Inglaterra írn
irês pelllnies, numa escala. de mui- p:r;imiu grandes quantidades de no

tas milhões. Há algum tempo, foi tas de cinco e dois e meio shillin
alterado o imposto de diversões nos gs, as quais, sob o mais abso,luto
cj·nemas, tellJido como resultado' que segredo, foram armazen'aJdas em

m1útos cinemas passaram a cobrar vários pontos estratégkos do pai••
entradas d:e tantos shiUings e mais Essas notas, que ningué.m chegou a

',três pence. Assim, um número

me-I
ver, exceto um número

limitado.,
de

nor de cinemas tilllha de .enh·egaT pessoas do Banco da Inglaterra
irôco aos seus frecruentadores e a eram aproximadame'nte da n;J:etad�
'SUa necessidade de moedas de co-' das dimensões das notas comuns
hre baixül] enonne:rnen1e. ! de uma libra. )�� de cinco shil1in"s
Dois grandes fartores, na situação 1

eram de uma côr rosa-pálida �o
<Iisltrlibutiva da 'moeda, são as com- passo que as d!e dois shilli:ngs e

panhias de gás e de eletricidade. As

I
meio eram azul-pálidas. Felizmen

,grarudes casas de apartaJl1lento.s, AIiFIl te ,a 1n,vasão não .!le realizou e es-

: alguns 'casos, dispõe de medidores sas not,as nunca foram uti:lizabfi.

Dr. H. 6. S. Medina
Farm. t.

Exame de st1:lgue, Exame para verificação
de cancer, Exame de· nr.iria, Exame 3'0,1'0

verificação da gravidez, Exame � <ie- escarro,
Exame para verificação de. doencas do.

+>ele, boca e cabelos. . Exame de fézes,
Exame da secreções,

llutovaccinas .

e trQnsfu�ão de sangues, -

Lxame qu�mico de farinhas,
- bebida.

café. águalll, etc.I
e Lãs

I
I

Sedas,

SA
C·asiInitas

-r� aOSA
SOA R'PBJLL]

«5carpelli» --- Florianópolis
I

(--)'RT - NDO_ ..L.__' j-\ À .'

Rua CODsel,beiro Mafra, 36 -- loja e sf),breloja _:_ Telefone 1514 (rede interna)
Caj)í8 P'ostal 51 --- End. Teleg�:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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outro magistral triunfo' marcará a

"Hzação, a 7' do corrente, dos grandiosos
de Voleibol e Basquetebol.

Mais F� A. ...,

\".1 com

certames
a rea-l

I

Nilton Moreira - "O Rei da-
samba de Breque" - co'nsagrado
artista do �-ard�o 'gaucho, estará,.
dentro de breves dias, ao microfo ...

ne da Rádio Guarujá, em gra:nldi{)-,
sas prograrncçõ'es de studio.

'

-o-

I
'Dia 4 do corrente a mais Popu

lar" - prestará homenagem ao

grande povo norte-americano, no,

I seu "Lndependence Day" � com

i u,
m programa especial irradiado

d'as 20 às 21 horas.
-0-

A audição "Oferecimentos mu

sicais, todos os sábados, se prolon-
gará até às 16 horas, como, afiás,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
• já aconteceu sábado 'Último.

'

..
• SOCIEDADE RÁDIO GUARUJÁ

p,elo
alto espirito de compreensão desportiva que Sempre de-�RElSENHA

DAS PROGRAMAçõES
monstraram durante o ultimo ano social e agradecendo a con- PARA \0 DIA 30, DE JUNHO

r
.

di
,

d
..

d
..

h 'f - DE 1946 I

�ança a mIm, .1Spensa a �o exercício ' e mm as unçoes, rea- As 9,00 - Bom dia para você.
fírmo O propósito de contmuar a trabalhar pelo nosso Iate I As 9,30 - Pelos mares do Sul.
Clube na certeza de estar trabalhando pela vela do Brasil. Às 10,00 - Programa com o can-

•
. ".. .. tor Doo.

MAIS UM DOMINGO EM' BRANCO ção desse ínteressarrte espetáculo,
Às 10,�50'- Programa com 4 azes,

'ri
e 1 Coringa,

O dia de ante-ontem f'()J. dos me- que reunirá melhores mestres na Às 10,3(} � Seleções de óperas.
lhores para a realização da peleja arte de esmurrar, destacando-se en- Às 11,00 - Bazar �e músicas.

.

entre Avaí e Paula Ramos. tre êles 'O notável pugilista Munick �s 12,00 - Oferecimentos musi-

Porém a F. C. D. resolveu sus- de Sousa, o tão conhecido "Pau- ca�t 14,00 _ Irntervalo .

pender .a partida, a,diando-a oara o lista", será no Circo Teatro Olim- A'SS 18 O'" Ab
'

"" , u - ertura - Ave Ma-

próximo domingo, por se achar o pico, que se encontra armado no ria.

gramado ainda impraticável. Largo General Osório. Às 18,15 - Alma Portenha,

Desta forma o nosso público te-
As 18,30. - Valsa, Divina Valsa.
Às 18,45 - Momento esportivo.

ve 'que passar mais um domingo NAS MÃOS DO FLA1"IENGO O, Às 19,00 � Ritmos de Tio Sam.
em branco. "INITIUM" DE 46 As 19,30 - Dep, Nacional de In-

formações.
Rio, 1 (E.) - No campo do, FlUI- Às 20,00 - Programa de músicas

variadas.
Dentro de breves dias será orga- minense' foi realizado 'Ontem o As 20.30 _ Programa de músicas

nizada uma grandiosa noitada de Torneio-Inicio, do Campeonato Ca- bras.leíras,
box e "oatch", por um grupo de rioca do corrente ano; cuja vitória As 21,00 - Páginas musicais.

aficionados dos esportes brutais. coube ao Flamengo, seguido pela Às 21,15 - Programa em sol(} de

O local escolhido para a realiza- equipe do América. PiÂiO�'i,30 _ últimas melodias,
Às 22,00 - Programa para ama

nhã - Boa noite.
Encerramento.

IATE CLUBE
Relatório apresenta,do pelo Sr. Arnoldo
Cooeo, diretor do Departamento Técnico

do Iate Clube, relativo ao aoo
social 1945-1946. ,

II
A 30 de dezembro participamos da regata inter-clubes pro

movida pelos Veleiros da Ilha, em disputa da Taça Dr. Fleming,
à. qual foi por nós conquístada porém por razões que este de

partamento ignora, ainda não nos foi entregue.
A equipe do Iate Clube estava constituída dosCmtes: Abe

lardo Ferrari, Armando Sabíno, Osmar Nunes, João Ed. Moritz
.

'e Arnoldo Suarez Cúneo respectivamente com os proeíros Felix

Schaef�r, Gilberto P. de Oliveira, Aldo Nunes, Paulo Lange e

Nazareno Simas.
A 12 e 13 de janeiro participamos do 3° Campeonato Ca

tarinense de Vela, conquistando o bi-campeonato de clube, de
pendendo de julgamento de recurso a C: B. V. M.

A, equipe do Iate Clube estava integrada pelos Omtes Or
lando Coelho e Nazareno Simas ...J_ Armando Sabino e Ladislau
Grams - Abelardo Ferrari e Félix Schaefer.

O Campeonato individual foi conquistado.. pelo Cte, Ar

mando Sabino. e Gilberto P. de Oliveira e více-carnpeonat-, o

Cmte. Osmar Nunes e Osní Nunes, ambos. do, Iate Clube.
A 24 de fevereiro realizamos 'a regata Taça Rotary (2a dispu

ta) vencida pelo Cmte. Walter B. Wanderley e Paulo Lange e

2° lugar o CInte. Abelardo Ferrari e Felíx Schaefer.

A.Taça Copa das Américas em sua 4a disputa, foi vencida
de forma brilhante _pelo Cmte. A. Ferrari e Felix Schaefer e em

segundo lugar pelo Cte. A. S. Cuneo e Nazareno Simas.
A 19 de maio, realizamos a regata de encerramento da tem

porada do Clube, realizando a prova Cmtes sem vitória a qual
foi vencida pelo Crnte. Arnoldo -S. C.uneo e Nazareno Simas.
Depois foi realizada a regata de equipes a qual foi vencida pela
equipe �belardo Ferrari e F. Schaefer e Doríval da Silva Lino

e Gilberto P. de Oliveira.
A 26 de maio, na cidade de Tubarão, partícípamos ela re

gata oficial de encerramento da temporada da FVMSC, a qual
foi vencida pelos Veleiros da Ilha e ainda não homologada pelo
Conselho de Representantes.

• • •

"I

J(

f,
I

MOVIMENTO TÉCNICO

Regatas ofíciais da FVMSC, 3 com um total de

Regatas internas individuais 1 ••••••••••••

Regatas de equipes internas, 2 com um total de .

R'egatas inter-clubes, 2 com um total de �.'

Total geral: 12 regatas com um total de
, . . .

7 provas
5 provas
4 provas
4 provas

20 provas

I

t
PRÊMIOS DISTRIBUIDOS

14 medalhas de primeiro lugar.
13 medalhas de segundo lugar.
Taça efícíencia: Abelardo Ferrari e F. Shaefer-78 pontos.

RE�ISn:O·;E SAíDA

'

Itagiba 47-

Araraquara '.............. 27

piloto 26

Arabutã 21

Tabú ;...................... 19

Furacão :....................... 17

Taubaté
' '........ 15

Gairú 10

Oli?-da ' �' 7

Orion 5

Arará '.......................... 2

TO'I'AL '. . . . . . .. . . . . . . . .. 196

MOVIMENTO GERAL DE 1941-1946

Regatas internas ", . . . . . . 46

Idem inter-clubes 9

Idem Inter-estaduais ' , . . . . . . . 9

Idem oficiais ..........•............. ,20
.

TOTAL GERAL 68
, Medalhas distribuidas ..

'

, .. '. . . . 100

R�gistro de saídas 581

Encerrando este relatório, tenho a me congratular com

todos os .dirigentes deste Clube e seus dedicados desportistas

BOX E CATCH

."

,>

,
, '

�i�,::::c::'�, �ll
NAVEGAÇÀO -EXPORTAÇÃO..

•

\ f;
I
Cons, Mclfrd.,35 - Floriclnôpolis..l.

,
"i'", Ccli .... Post..I,192 .,�

'[��<>�eg����: �_LU��A".� Fones: ,�$�2��, __
SANTA CATARINA

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Bibliotec� do .Centro Aca
démico XI !d'e Fe-vereiro. Con
tribuirás, 'assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("CaTllpanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

AVISO
Dr. M. S. Cavalcanti avi

za a mudança do seu COIl

sultório para a rua João
Pinto n-. 7, (alto� da Far
mácia Santo Antônio).

I

Consultes das 3 às 5.'

ODEQN - O lider dos cinemas
A's 7 % horas

,

AS AVENTURAS DE TOM
SAWYER
(Tecnicolor) .

COll1

Tommy Kelly - Ann Gillis
� úm fi1m€ que prova, que

"recordar é viver".
No programa:

1 ° - Imagens do Brasil, Nac,
2° - Fox Aírplan News ..

28x46 - Atualidades.
Preços: - 5,00 - 3,00 -

2,00. - "Imp. até 14 anos".
IMPERIAL - O seu cinema

A's 7 ]/� horas
Ultimas exibiçõe$

1° - PATROA TIRÂNICA
- com: Vera Vague - Dale
Evans - e os Vaga:bundos.
2° - Continuacão do melhor

seriado: - O NOVO ROBIN
SON CRUSOÉ - com: Mala
- Mamo Clarck - Rex '

Buck. - 9° e 10° episódios.
Preço: - 2,40 (unico).

"Imp. até 14 anos" .

AMANHÃ - ODEON
Sessão das moças

TAMPICO
Edward G. Robinson - Lyn
Bary - Victor Mac Laglen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTô�IO MONIZ DE
ARAGÃO

Clrurgia e Ortopedia clinica e ci
",urgia do torax. Partos e tloençàs

de senhoras
,CONSULTóRIO: R. João Pln'o 7
Dláriamente das 15 às 17 horas.
!IDlSlD:lllNCIA: Almirante AJvimo

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnlca médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz :.._ Garganta.
Diploma de Ilabilital'ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe ScrW
dt, 8. Das 14 às 18 horas. 'v

BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

�1JD�O�S' 1418 e 1204

DR.A. SANTAELLA
{Diplomado pela Faculdade Na

�lonal de Medicina da Uníverstda,
de do Brasil). Médico por concur-
11'0 do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrlco do Rio na Capital F'e-

deral
CLtNICA M1ilDICA - DOENCAS

N.ERVOSAS
- Consult6írio: Edifício Am�.lI.

NETO '/
- Rua Felipe Sehmídt, Consultai:

Das 15 ás 18, horas -
,

ResIdência: Rua Alvaro' de Carva
-. lho' 'no 18 - Florlanópolls.

DR. ROLDÃO CONSONI '

CIRURGIA GIlJRAI, - ALTA Cl.
iRURGJA - MOI.1ilSTIAS DE Y.
.... NHORAS - PARTOS., '

Formado pela Faculdade de Medi·
cínna da Uníversídads de São

�ulo, onde foi assistente por va.
nos anos do Serviço Cirúrgico 40

Prof. Alípio Correia,Neto
CIrurgia do estômago e' vias bJ·
'JJares, íntestínos delgado e grosso,
tiróide, rins, prôsfata, oexíga,

,6tero, ovários e trompas. Var-tco
ceIe, hidrocele. varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) . Te!. 1.598.
BJilSIDtllNCIA: Rua Esteve's Jtl·

nior. 179: Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
'Médico do Hospital de I'Caridade ::l�

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDiCA EM GERAL
D.genças dos órgãoa inter nos, especial

mente do coração.
ELECTR,oCARDIOGRAFl.4

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos,
Coosultas diàriamente das 15 às 18

horas.
'

Atende chamados a' qualquer bera,
. inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

RESID1tNC.\: Avenida Trompowaki,
62. Fone 766

•

DR. BIASE FARACO

.

Notas cientificas
PENICILINA sis ALCANCE
DE TODAS AS. BOLSAS
Londres, (B. N. S.) - Desde

o dia 3 de junho do corrente
ano, qualquer drogaria na

Grã-Bretanha fornece, a .um

preço. ao alcance de todos, a

'mais poderosa arma já desco-
�

berta contra a doença - a pe-_,..-_,,_1I!,aI
r ........&-••_-.-....J......T�_...___.._...".._..._&__..,...._ .._ ..._.-_.&_,___...,_....&-..-...."!&-.._. ..:y nícílina.

DR. ARMANDO VALÉRIO Falando dos, notáveis pro-
. DE ASSIS gressos aãcançados no ano pas-

Dos 'Serviços de Clínica'Infantll da sado na produção da maraví-
Assistência Municipal e de lhosa droga ,na Grã-Bretanha,Caridade

CLtNICA MlmICA DE CRIANÇAS John Langlcn, redator 'de as-
ADUI,TOS -.

CONSUI,TóRJO: Rua Ngnes Ma- suntos cíentifdcos do "Daily
chado, 7 (Edifício S. F'fancisco), Mail,", expôe o seguinte: "Em

,
Consultas das 2 {}8 6 horas '

RElSID�NCIA: Rua Mare:çhal Gul· 1944, a Grã-Bretanha estavalherme, ,5, Fone 783
----'--------- 'praduzmdQ 3.000 unidades-
DR. MADEIRA NEVES mega por mês; no ano passa-

• Médico especíalísta em DOENÇAS do, 25.. 000, e em 1946, 260.000DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- (Uma unídade equívaíe a 1

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS. - Pêla amanhã: milhão de unidades). A Grã-
diariamente das 10,3-0- às 12 hs. à Bretanha pode agora produzírtarde excepto aos sábados, das.14

'

.t' - W'
,

ás 1� horas, - cONsUJiróR'1Q: penicilina' oara consumo doRua João Pinto n. 7, sobrado _ "
1:'- -

Fone: 1.461 - Residência: Rua méstíco a um preco. mais baí- P-__-------IIIÍI--.-----------.Presidente CoutinhO: 58
XO do que OS' Estados Unidos, I..

DR. lW5,.RIO WENDHÁUSEN e exportar para todo. o mundo
Diretor do Hospit-al UNerêw Ramos"

I
(. -

CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS a preços de competição.
, ,E CRIANÇAS Reíerlndo-se a alguns dos

Consultório: R. Viscôndc de Ouro

I
USOS gerais da. p.enícilina, Lan-Preto, 2 - esq.' da Praça 15 de No· d dí f'

, .

1vernbro \ rltos da "Belo Horizonte") � en lZ que SUI� e lc::,cla no

'reI. 154S 'I tratamento de infecções
. dos

Con_su,lta::, das 4 �s 6 bora:s, olhas, 'garganta, ouvidos em
Residência: R. Felipe Schrnidt, -38· certas ínflamacões das gengí-'"
I Fone manual 812 >

vas, em casos de penumenía e

mendngítís é contínuamente
Médico - chefe do Serviço de comprovada pelas curas queSifilis, do Centru de Saúde
DOFoNCAS DA PELE - SíFILIS se registam- todos os dias, "O

- AFEeçõES URO,GENITAIS emprego apropria do e cuida-DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS 'l:" -

INFRA - VERMELHOS E ULTR?- doso da grande descoberta íeí-
VIOLETAS

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. ta por Sir Alxander em 1928 é
Felipe Scbmidt, 46 S' H ,,3 FI DRES,: R. Joinvile. 47. T Fone 1648 que ir owam orey e. O 'r.

DR. NEWTON D'AVILA
Chain primeiro usaram para a
cura de doenças há apenas 5
anos passados, abre uma nova
éra para rtodos os po'YOS, no

que diz respeito ao tratamento
médico � conclue Langton.

Por Carl W. s,tone

Operacõe� - vias Urínár-ías -

Doenças tios intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. �atamen·

to da colite ameblana.
Fisio!!!rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 hs.
e. à tarde, das 16 hs. em diante

. Resid: Vidal' Ramos. 66. I

Fone 1067

�cos·.
�ICOS

TO....

filbl CIISIfiI
"SILVEIltA-

Gr.nd. Tóftice

AUTOMOBILISTAS I
, Atenção

Pa:r.·a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD'A
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

._1 JIIII _. MI .........
-

.............. IM b

COMPANIDA "ALIANÇA DA· BAIA·
'odada •• li71 - !étl.: • A I A
mCElfDI08 :8 TBA.B:8PORTB8

Cifras do ,Baiançc de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

Sinistros pagos nos últitnos 1\) anos

Responsabilida1es c

98.687.816,30
76. 736,40! ,306,20'

/ '

7

espreito-vos,
elo pâir,4J pejo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS,

\VALD,A
Mas exigi sempre as

, I

VE�DADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com o nome VA LOA

....

I

I

��----------��----------------��---------------------�

I L:� .1,'
'Fabricante e distribuidores das afamadas con-

W fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

"
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato.. algodões, mortos e iaviamentos
para alfaiates. que recebe diretamentE' doa

I·
melhore. fábrica'.. A Caso ·A CAPITAL- chama a atenção do. Snra. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .ua. compras. M.ATRIZ em Florian6poli•• - ,FILIAIS em ... Blumenau e Lajec •

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

Diretores:
Dr. Pamphilo d'l1tra Freire de Carvalho. Dr; Francisco !de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ri:: Araujo
e José Abreu.

�-�-�. ",.,.II1II,.."== 1IIl"--M·_,..· 1*1 .............. "...... " � ......�

a-RITO
o alfaiate" indicado
Tiradentes. "l

Só depOis de conhe
cer os resultados
Rio, 2 (A. N.) - O sr. Ama

ral Peixoto, ouvido por um

vespertino a propósito do pro
palado acôrd., entre o Govêrno
e a U. D. N., disse que só depois
de conhecer o resultado. dos
entendimentos poderá dar 'sua
opinião a respeito. Pedido o

seu ponto de vista sôbre o

acôrdo, dísse ; "Falando, em
. Barra do Piraí, durante a cam

panha eleitoral,. creio que no I
mês de' setembro, na presença
do general Dutra, concitei aos
presentes manter a campanha
num nível elevado de respeito,
mutuo, para que pudessemos,
um dia, entender-nos. Creio
que· esse antecedente esclarece
como encaro, em princípio, a

conciliação dos partidos".

D.etido O jornalista
OPosicionista
Sofia, 2 (U. P.) - Imorma

,ções autorizad'as indicam que
foi detido o diretor do jornal
oposicionista "Svboden

/
Na·

ord". Não foi e:l,{;pUcwda pelo
govêrno '7hungaro a razão da
prisão do jornalista· Idvetu
Ivanov.

,
.

"Icença do D. N. S. P. N0 186
\.

", •
de 26 de Peverel rc 9��

•

�" de 1935 ctf:b 9'

"'hO/0.002, EucalyplO\ O.

Viagens
PE'_O

Expresso Noturno do jorRai
O EsrrADO

,

FLORIANÓPOLIS' JOINViLE'
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILf:
SAlDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

- 1 da madrugada.
_: 7 da manhã.

10� da manhã ..

5 da tarde.

, Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em loínv�18 - no Hotel Príncipe

............................................i......

NAO E NOÇIVO

..

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfOS 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movime_ntação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A•.

Rua

C.APITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florlanõpolls
\

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'ar••ef.tleo :S:IJ,.O LAU8
•••• .....u_ ..........

__ --- ......1UIC8IrM - .- - ...........
.......... 1IIon....

._...... '_................. _ ...................

I QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ElEGANCIA ? I.

PROCURE A

alfai�!�!!� s��!�2i��O�d�ello I

fl

I
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gearaDl. o Prese Outra
RIO, 1 (A. N.) - Dentre as diversas solenidades que a

classe dos marítimos do país promoveu sábado último nesta

Capital, em comemoração do "Dia do Marítimo", reqistrou-se
a realização na Quinta da Bôa Vista, de expressiva âemons-

.

tração do c�ngraçamento da classe e o aptauso unânime ao

aovêrno do General Dutra.
�

O chefe do çouêrno comparecendo cio churrasco ali rea

lizado em sua homenagem; pela Federação Nacional dos Ma

riõimos teve da laboriosa classe, oportunidade de verificar o

apreço 'que lhe é devotado pela mesma. AMm de vários outros

oradores, discursou, agradecendo a homenagem, à general
Dutra.

a experiência da bomba atômica, quanto aos seus efeitos em relação a vasos de;;
luerra, resultou, anle-on'tem, numa espécie' de fracasso, tal era a expectativa de:�f
poder destruidor., que daquela ar�a se e�perava. Ainda Abem, �igamA8s assim, �in1
da bem que eXista algo de resistente as tremendas forças do Momo exploslvel

PREVIDÊNCIA DO O 't·b· d AhSUL I
NU R E M�E � G, � ru. p� '--- prestand��!�çõe!Companhia de Seguros de Vida ante o Triburuü de Nuremberg que julga os lideres nazistas, �

Pelo .�', F�orêncio Py, inspeto� cel. alemão Friedrich. Ahens convocado pelo me mo a pedt· .0da Prevldencla do Sul e que ha, . ...' S

algun. dia. se encontra nesta cs- ae Goerinq, atribuiu. a culpa do massacre dos bosques de Kat n,
pital. foi nomeado inspet-br deque- .próximo de Smolensk, aos próprios. russos, alegando que

f�
Ia Irnpoeto rite companhia se.gura- ram encontrados jornais e cartas com os despojos das vitima'doro na.Cl�nal em nos�a capItal o de 1940. Nesse tempo. disse o coronel Ahrens os alemães aindno••o dl.tlnto conterraneo .r. Al- � . . .' .

'

cino Müllen da Silveira. nao tunnarn. intxuiido aquela zona da Russia. Como se sabe, n -

hom.ena-- �rofu'!'1do �o;,h.ecedor do .metier. massacre de Katyn foram assassinados onze mil oficiais e sol
ativo e mUltlsslmo relaCIonado, dados poloneses. ..)
ca.rtos eSltÇlm08 que o recem-no-

meado aumentará de muito a car

teira de seguros da Previdência do
Sul. aliás já bastante volumosa.

Florian6poll" 2 r.le Julho de 1946
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Os moritímos

DES. URBANO
MOLLER SALLES

Tentativa de rebelhio no Urugnais
MON T E V I D É U, 1 (U. P.) - Um comunicado oficiaZ

do govêrno anuncia que foi dominada uma tentativa de rebe-·
lião contra o poder constituido. No complot estão implicados
elementos do exército e da polícia, tendo sido efetuada.s uárias
prisões.

A Itália conccrdorú ?
dentro. de uma zona inierna-.
cionalizada e que se estenderá:
de Duino, próximo de Monte
Falcone, até Nuoua Cittâ.

Deflui. ne.ta dato; o natalício
do exmo. n. de. Urbano Müller
Salles, do nesse Tribullal de Ape
laÇa0. onde se tem revelado pelo
.eu alto espírito de justiça e cul
tura jurídica.
S. excia., por vàrio. vezes, tem

.ubstituído o pre.idente efetivo
daquela alta côrte.

.

O Desembargador Urbano é, tam
bém, diretor e profenor conapfeue
da no..a Faculdade de Direito.
Cumprimento. reverente. de «O

Estado».'Pela 1a. -vez após 4 'anos
WASHINGTON; 1 (U.P.) -Pela primeira vez há mais

de quatro anos, os Estadas Unidos amanheceram hoje sem

qualquer controle oficial dos preç?S. e al�U'éis. Isso pmq�e a

lei sôbre o Departamento da Admínístração dos Preços expirou
.
á meia noite, e não foi prorrogada em teIIl;po, pelo Cong-r�s'S?
O próprio administrador dos preços predisse que a maiona

dos negociantes manterão pelo momento os níveis de preç?� Hoje terça-feira - Sessões das
atuais, mas qualificou a situação de greve. Alguns Esta<;los �a moças.
estão tomando medidas para estabelecer controles regionais SIMULTANEAMENTE
dos preços e aluguéis. RITZ - A's 5 e 7 Y2 horas -

Remune-ra�ão a empre,gados convocados All!'Ü�!;- A'sci�!�eh�:�do_
° sr. Negrão de Lima, mi- junho _de 1943, acrescentan�o nal - Vívían Austin

nistro do Trabalho despa- que nao -prevalece a sugestão A' CAÇA DE MARIDOS
chand-, a consulta f�rmulada da C0n!ederação Naci�n�l da Lindas musicas.. . belas
pela Conferência Nacional da Industría �e. que a matéria de- canções... muito romance ...
Jndustrla sôbre a remunera- ve ser deünítívamente regula- Censura: - A's 5 horas,
cão devida pelos empregadores da, porque a questão já se LIVRE - A's 7 Ih horas, até - RIO, 1 (A. N.) - Por decreto assinado pelo presidente da .

aos seus empregados convoca- a�ha regulada de fO�iIla explí- 14 anos. República na Pasta da Justiça, foi exonerado, a pedido, o sr..
dos para prestação do serviço CIta, em texto de leI.. No programa: Guilherme Carneiro da Rocha Marbach, do cargo de inter-
militar aprovou o parecer do O Conselho Nacional do

( Filme jornal 74xlO - DFB. ventor federal no Estado da� .

Consultor Jurídico esclare- Trabalho, por. sua vez, pro- Preços: .

--. -j' Jcendo que por determinação n�nc'iou-:s� em Tecent�� .acór- Estudantes 1,80 Desenvolvido DOS f
"

legal deve todo cidadão brasí- dao�. !publlcados no _Dlano da Sras. e srtas. 1,20 !!!!II-----.. �

En UUleiro quando convocado, per- Jus�lça de 30 de. �aI? ed de 6 Cavalheiros 2,40

I
D. • DOVO ,t.·pO da-::�ceber. cinquenta por cento de de Jun�o pela vigencia ,

o. de-
,................ O rs

C
vencimento ordenado ou salá- ereto-lei 4.902, ísto e, pela •

8VI-U-0 de uma só 8S!I.-rio, duran� o tempo em que obrigatoriedade �o. pagamento RITZ - 5a feira - Zachary Aderbal Ramos
***

W'
permanecer convocado, rece- dos 50% dos .s�lanos do� con- .scoot - Sidney Orennstreet da Silva
bendo, das forças armadas voc��os, mcdífícando ass� as A MASCARA DE DIMÍTRIOS e Nova York - (8. r. H.) -

apenas a etapa. Este parecer decisões do Conselho R:e:.gIOnal
T KNor

JOãO Batista I
Anuncia-se que um novo tipo'

afirma ainda que a legislação do Tr�balho :d� la Reglao que
.

ome
.

.

Bonnassis de pequeno avíão.t eom uma só .

sôbre o. assunto, embora pro- tem SIdo notIcIadas.

I
asa, vem de/ser desenvolvido ,Jmulgada no periodo de

guer-c--------'-t-.--d--------b-t-.-d--d--' ADVOGADOS pelaft"cconson��te� Vultee Air- .-.7.\
ra, não limitou, contudo, a sua om O aUXl 10 e carros In a Os Rua Felipe Schmidt 34 cra .o�pora lOn .

. �.' � . .

Sala 3, Telef. 16-31' Fornecendo detalhes sobre avlgenCIa a essa emeflgenCl:a VI-

gorando ao contrário, sem . JERUSALEM, 1 (U. P.) - Duas divisões de t.ropas bri- construção do curioso apare-
Mnicas iniciaram hoje novas operações nesta Cid.ade, com o ������������� lho., o "Time MaJgazine" adian--qua1quer limitação de tempo 'lO d bl' d d 'do t lh Of" 1 t ta ·qu·e sua asa, moveI e de.

t�· F' t auxz lO . e carros ln a os e ra lO pa ru as. zela men e,ou ClrcunlS 'anClas. nsa am-
t frouxa ar.ttculação, além debém, que anteriormente a este qualifica-se isso como segunda fase das ações contra um se ar

4 II·qul·da�a-o doperiodo já havia o decreto-lei da Comunidade Judaica. Despachos de vários pontos da Pa- ". satisfazer plenamente como"
lestina indicam que é cada vez maior .a tensão existente na

D.N. do' Café tal, funciona tambern como ai--1.187, disposto sôbre o assun-
to. Concluindo' o .seu parecer,

terra Santa. lerons e leme de profundidade e

o Consultor Juridico acentua Rio, 1 (A. N.) - O Presidente direção.
que a recusa da firma não en- Trumao fo�ra lenformado da [-lepública assi.·n,ou decréto dis- A asa pode voltear em qual-
contra apoio e não deve pre- pondo sôbre a liquidação -do De- quer direção por meio de um

valecer, e, em casç. de persistir LONDRES, 1 (U. P.) - Um porta-voz oficial insistiu hoje pamamento Nacional do Café. O único vo.lante de direção. Q.:
nessa atitude, caberá ao Co- que o p1'esidente Truman fôra inforrmado, a dezenove de junho, ato em aprêço estabelece, além de motor, por de trás da cabine
mandante da Unidade pl'oce- da; intenção b1'itânica de tomar medidas -drásticas na Palestina. ol�tras providências, o seguinile: o de passageiro, movi1menta uma

der na forma do parágrafo 10 Referindo-se á declaração do Departamento de Estado a esse
D. N. C. que, na conformidade '(1'0 hélice propulsora que se situa .

do art. 60. da lei que assim de- Tespeito, o porta-voz disse que possivelmente os Estados Unidos decreto n. 967, de 15 de março úl- no lugar normal do leme de
term,ina em sua 'l'edação dada não fossem informados de Dados os pormenores da projetada timo, entrará em liquidação a par- direção, O avião tern . quatro
pelo decreto-lei 5.612, de 24 de ação contra a agência judaica. Hr de 1° de julho, terá, proviJSól'ia- rodas, sendo as duas diantei

mente, as mesmas funções fis'cali- ras manobradas corno as de
zardoras e reguladoras da econp- .um automovel.
mLa caf.eeira, estabelecidas em seu Os inúmeros vôos de prova
Rel,'1.Üamenito e na legis·lação cm realizado.s se coroaram de êxi
vigor. O D. N. C. passará a ser ad- to, admitindo o fabricante'que
miinig.tradci, a partir de 10 de ju- O aparelho ainda se acha na

lho, por uma comissão liquidante) fase experimental. Entretanto,
composta de 3 mcmb·ros, n.omeados espera-se que o seu aperfeiçoa
livremente -pelo Pr.es1dente da Re- menta. torne os peqUenos aviões
pública, dos quais um será o presi- tão facilmente manobraveis'
dell1te. Fica extinto o atuàl Conse-, quanto os ba:rcos a motor ou..,
Ilho Consultivo do D. N. C. automoveÍs ..

tines RI'T Z
ROXY

Paris, 1 (U. P.) - Os minis
tros do exterior das quatro
grandes potências enirenta
ram, hoje, o problema de
Trieste, com renovado vigor
depois da bôa vontade demons
trada pelo sr. Molotxn: em dis
cutir o assunto na base da

I prop�sta francesa, �e que a9u_e
le pôrto-chaue seria aâmirus
irado pelas quatro potências
durante um período de 10 anos.

Molotov e Biâauit encontra
ram-se para jantar, ôntem,
tendo provavelmente discutido
o assunto.
A proposta francesa, que já

havia sido aprovada pela In
glaterra e Estados Unidos, dis
põe que Trieste permaneça co

mo território italiano, porém,

Concurso na Facul--·
dade de Direito
No próximo dia 0110 (8) de ju

lho, ás vinte (20) horas, será rea

lizado, 110 salão nobre da Facul
:ct:ade de Direito de Santa Catarina,
uni interessante concurso para es- -

.

colha de um representante daquele
estabelecimento de ensino superior
ao IX Congresso Nacional de Es-
tudantes. O concurso promete re-"·

vestir-se de grande hrilhan<tismo,.
dado o alto nível intelectual doa.
candidatos.

Concedida exoneração
Interventor bahiano

ao

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


