
,
.

ft recepção de Dom Jaime Câmara, quer da parlrdas autoridades q'uer do lado
do povo,. foi e\xpress�va -·pelo aca,tamento e pel.a a',inidade de i·deais·, e sentimen
tos cristãos. O nosso Cardeal há '. ter sentido, na Y'ibração das alegrias popula
res que saudaram a sua' chegada a Santa Catarina.: o mesmo timbre de alma,
que sempre esteve' a postos, nos. grandes rebates civico-religiósos, para o res

guardo e a inteireza dOa �átria,. intangível na '. sua ,e·spiritualidade e' impermeável
• II

'à barbárie materialista.,,'

IVoltaram a entrar em açã�
. JERUSALÉM, 22 (U. P.) - Voltaram a entrar em açao

lOS terroristas judeus na Palestina.'Segundo informações ofi
ciaís duas bombas de grande poder explodiram ontem na cí
dade.Urna delas fês estremecer 6 Q. G. britânico, instalado no

Hotel David, cuja ala sudoeste foi destruída. De acôrdo com

fontes fidedignas, vários, oficiais e funcionários britânicos fi
caram sepultados sob os escombros. Também foi destruída
com a explosão uma ala do edíficio da Associação Cristã de
Moços.

JERUSALÉM, 22 (U. P.) - Cinquenta pessoas morre

mm em
\

consequência da violenta explosão que destruiu par-

97820
cialmente do Hotel Rei David, onde está sediado o QuartelH. General britânico em Jerusalém.

Ainda segundo fontes extra-oficiais é bem grande o nú-

!n[�U i r�vl Ut""�O DI � I'VI·I ::4�:����{Êt��J��t������ª��;as ;;;
. torn�l:-s.e grave. ARe:relou.,se. que soldados �ritânicos ,o?uparam

• o edifício da Agência Judaica. Enquanto ISSO a polícia rece-
• bia ordem para prender os líderes judeus.

Lima, 22 (U.P.) - Os milí- massaeres de mil novecentos

.)1
-

Outros despachos acrescentam que será feito rigoroso
fares não voltarão ao poder na quarenta e quatro e mil e no * O sr. Adolfo Konder, inquérito para a descoberta dos culpados pelo atentado. Por
Bolívia. É pelo menos esse o veeentos e quarenta e seis. '.' '" segundo a. revelação outra parte, espera-se que o. exército clandestino judeu entre
pensamento dos oposícíonís- Soube-se também que serão do sr. Sebastião Neves, em em ação, em outras partes do país, para tornar ainda mais
tas que se sublevaram e derru- exonerados de seus cargos tQ- sensacional' entrevista . à' confusa a situação.
baram o regime ditatorial

che-I
dos os chefes das missões (li· teria vindo exceciotuümente .. $ ,.

fiado' pelo major Vilaroel. Se- plomátíeas da Bolívia no exte- teria uituio exceionalmente l1'IULHERES TERRORISTAS PARTICIPARAl\-! DO
gundo vários politicos bolíví- ríor, a Florianópolis "buscar con- .

I
ATENTADO '

.

'anos a Bolívia, sob o novo 'Go-
.. .. ..

. âições de ser Q único a to- JERUSALÉM, 22 (U. P.) - Saoo-se que o grupo de terro-
vêrno, marchará acentua,da-l' Londres, 22 (U. P.) - O Go- mar assento . na mesa da ristas responsáveis pela explosão do Hotel King David era
'mente para a democracía e pa- vêrno bl'itânico está aguar· cotüizão", integrada por vários jovens, Inclusive uma ou duas mulheres.
ra a esquerda. Explicaram osl da,Dido' maíores informações Ainda de acõrâo com as

Todos eles se dísrarcaram como vendedores de leite, eon-
mesmos Informantes que o sôbre a, revolução que derru- seguindo penetrar at-é os porões do hotel, onde esconderam a.

cbefe do partido da esquerda bou o' Govêrno da Bolívia, pa- iniormações d� mesma, ion-. b b"
..

te, Q sr. cel. Aristiliano Ra� oro a.. ,

revolucionária, dr. JOSf� Auto- ra então manifestar-se a res- Depois de completar sua missão, os . integrantes se dís-
nío Arze, tet'á 2'l'8nde Inílnên- peito do reíerído assunto. Foi mos -s_ituou a intransigência b d d diff 'Q id telefonaram� .âo sr. Konder "na ambicão persaram, a an onan o o e J ICIO . .[!J)m segui a,
eía no novo govêmo, pois foi o que informou um porta-vos

pessoal de um homem em ao "Palestine Post", pedindo a esse jornal que avisasse os mo-
seu partído quem maior opo- do Foreígn Office.

busca de credenciais para
radores do hotel de que deviam fugir, antes da explosão do

síeão Iês ao reg'im€' derrubado. * * *
t d�

negociar". pe ar o.
. . . .' . A •Arze, além de ser presidente UM COMUNICADO OFICIAL

O Ad l,.j' I Segundo os ofICIaIS do Serviço Secreto britâníco, a bomba
d "'d P tdd dírí DA JUNTA sr o to asstm. e apa- . ".

do rereri o ar auo, rrige o
.

re t
.

't t'· ;d . que explodiu naquele hotel "teve o ereíto de U111 petardo e
comité de exilados demoerntl- La Paz, 22 (U. P.) - O Se- n emen e, ena sal o m- ." I

eos e antí-fueísta no Chile. cretárlio da Junta Revolucio- torioso, de vez que se elegeu'
500,lIbras .

,

Com a vitoria da revolução é náría Boliviana deu a eonhe- �Z:J:. da U. D. N. barriga- 'Presos O,S U'ltímes
\

8 cemunístasa segunda- vez na historia bOM eer o seguinte comunicado:
liviana que os estudantes, "Os presos políticos no terrí- A sua. eleição, contudo,
através da aeão armada e com tório nacional e o.s deportados, desencadeou tremenda crise
derramamento de s a n g' u,e sem exceção de côr política, nas iileiras oposionistas: re
apeiam do poder govêrnos di· estão completamente livres tirou-se o chefe serrano e,
tatoríaís, A prímeíra vez que para colaborar na restauração com êle, retiraram-se seus

os estudante,", sublevaram com das Iíberdades democrãtícas". amigos; diretc�rios inteiros
êxito foi em 1930 quando der- "Acrescenta a nota que até da U. D. N. renunciaram,
rubaram o presidente Hernan- agora a Junta recebeu mensa· nos municípios e distritos;
do Silves, que querãa reeleger- gens de adesão de tôdas as' elementos konâeristae, des-
se. paJ'te1s do paí$. gostosos com a ci�ão, , te-

'*' * >li' ria1r? também manifestado
ACREIHT.A.:U TRA'fAR·-SE desinterêsse pelo partido es-

])E Ul\! MOVIlUEN'I'O·DE- As únicas que traçalhado. \

ltIOCRÁTICO As credendiais, . de que

abr·lram , tantJ.a questão· fazia o sr.
Washington, 22 (U. P.), .' Konder, não seriàm, por efli-Observad.ores diplomáticos lo· Londres, 22 (U. P.) _ En- dente, as que leva.

cuis abstiveram-se de expre.s-. trou hOje em vigor o raciona- S. s. sai da. sua terra como
sal" r,ua opinião sôbl'e a revoo

).1lento do pão na Inglaterra e chefe de certos "batalhões
lução boliviana. Alg'uns entre-

na 'Irala'nda do Norte: Os pa- patrióticos", compostos só
tanto acreditam que se trata deiros, em geral, estão dispos- de oficiais. Se; na mesa da
de um movimento pal'a uma tos a cumprir as disposições do coalização" lhe pergunta-democracia lib:I:�� govêrno, depois de afastado o rem pela sua valia eleitoral,

I perigo de greve. As únicas pa- êle terá que "quedar silen-La Paz, 22 (U. P.) - Pelo darias que abriram hoje foram cioso" ou' negar ç. verdade.
menos duzentas e .�essenta as situadas nos distritos ju- Porque, queiram ou não,'pessoas morreram nos mten.sos deus, no leste de Londres. "as credenciais que surripioucombates travado.s na capital _� -:- _

boliviana, duralnte a luta 'para Te?!-a havIado ,pressa-o.

flerl'lubar o g'ovêrno do majQl' fVil1aroel. Em círculos bem ill.-
forma{}o,s cOllsidel\a;·se lmdto nas elei"'o-es Os�Ievado o número de fell�idos. V
Outros ,despachos acrescell.. ANK��A: 22 A(U, ·P.) - bs �emQcratas t�rcos obtiveram

tam que a Junta Govel'natiYa grand�s v�tonas sobr� os govermstas em Ismlrna e Stambul.
�stá procurando normalizar a Na pnmelra dessas CIdades os democratas obtiveram uma
situação do país. Revelou-se vantagem de quatro por um e na segunda a vantagem contra
aÍlula ("m fonte bem informafla os governistas foi de tres por um.

flue serão proces,sailos como Insformações de Ankara,. por outra parte, destacam que
:ls;;asshl,os os funcionários c11) houve pressão de parte 'do govêrno sQore os eleitores, preju
g'Hvêrno que participaram uo� dicando a oposição.

I
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MUNICK, 22 (U. P.) - Os últimos 8 comunistas partici
pantes do Ministérfo da Baviera foram presos, hoje. As pri
sões foram efetuadas em consequência de uma subita incursão
levada a efeito pela polícia militar.

O Ministério da Baviera conrírmou as prisões, conquanto
as autoridades norte-americanas de ocupação se tenham re

cusado a comentar o. fato.

Agravo�-.se a, sítuoçâc
,na India

CALCUTÁ, 2� (U. P.) - Agra:vou-se a situação na India
com o desenvolvimento da greve que se estendeu a mais qua
trorze mil trabalhadores dos Correios e Telégrafos desta cida-:
de. A greve começou á meia noit'e de ontem.

No caso de uma nova guerra
WASHINGTON, 22 (U. P.) - No caso de uma nova gu�r

ra as fôrças militares deverão ficar di'Qididas em seus umidades
ra as fôrças militares deverão ficar divididas em suas unidaf},es
Essa estratégia, segundo a. opinião do general Arnold, totna
se necessária em vista do possivel emprego da bomba atômfca
como arma de guerra emampla escala. Foi ainda de opinião O>

general Arnold, que deveriam ser estabelecidos diferentes
quarteis generais, espalhados por diversos pontos dos Estados
Unidos.

russos d�terminara'm. o .

fecha
men·to de fôdas as igrejas

CIDADE DO VATICANO, BB AU. P.Q _,_ As autoridades de
ocupação soviéticas ·da Coréia ordenaram o f.echamento de
tôdas as igrejas católicas na sua zona de controle.

Essa informação foi transmitida pela emissora do Vati-
cano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Express.o Noturno;do jornal
O ESrI'ADO

o QUE SE PENSA DA }tULHER i,amad!a de maçãs. .t\çucarar. Uma
A caricia fingida é Invenção da I segunda camada de maçãs,

I mull::e�'. Quando as miu lheres se I ' ,
,�

aC�flCJaU1, se arranham.. -Crostas de maçãs
I Sthl, Cobr-ir com ua massa fina e f'a-

I
* zer nela. alguns furos. ·Umedecer

1\ mulher, sem poesia, é um ligeiramente a massa. Coze-la em

I
barro mais qll('lbradi,ço que a tradi- Iôrrio brando. A capa está assada
cionaI costela do honrem. quando, comprimindo-se a massa
".. . com 'as crostas de um garfo, o caldo,

Camilio Castelo Branco. das maças não a atravessa mais.
Os homens que. amam muito a Repetir muitas vezes essa opera-

mulher não podem amar a justiça, ção para que a massa fique. bem
Gustavo Flaubert. coherta pelo caldo das maçãs. Vi-
* rar a torta em-um prato- de diruen-

CONSELHO DE BELEZA. sões iguais aia prato em que foram
DA SOBRECASACA AO CASACÃO cozidas as maçãs,

SOLTO ' Servir as frutas por cima. (Re-
Paris. - (S. F. I.) - Marie des ceita de Paul Poiret)

.Genêsts.) - Aposto que lendo esse *

titulo, você exclamará: "Enfim ...

" PHEV:Ett�ÇÃO DA CÁRIE
Ê que nestes dias em que os ne- DENTÁRIA
voeros, precursores do inverno Para evitar que os dentes estra-

I surgem p�r entre �s últimas folha� gucm, hi� três medidas, verdadeí
arruarelecídas, voce sonhou mais ramente úteis: regime alimentr ade
com o. casaco que' deverá protegê- quado, asseio escrupuloso e assis\.,
Ia do fdo ·que com novos vestidos. têncía dentária preventiva.

, Os éasacos, alías, têm '. capifal Defenda seus dentes contra a cá
importância. E preciso que sejam rie alimentando-se 'Gonviniente
conforLaveis e elegantes' e que pos- mente, escovando-os com rigor pelo
sam ser usados tanto com "taille- .rnenos duas vêzes por dia e fre
urs" como com vestidos. Estão' em -quentanrlo Ó dentista' 'duas vêzes
voga, dois tipos de casacos, ou, me- por ano. - SNES.
lhor, três, pois, além dos casacos
folgados ou aiustados pai:' um cin
to, usados, pela manhã, e os casa
cos cintados, moderadamente am

plos, para :a tarde, já começaram a
surgir os casacos fuso. São esses
casacos fuso propostos por certos
partidários d'a linda 'reta, Mas não
Ihes dão um lugar de destaque- e .

1- o que é mais estranho - vemo
_________________________._------

j los, mesmo nas casas que adotam

I
os casacos

amplOS," Assim, France
O.bre apresenta-nne vários "ra
glans ", -Bruyera limita-se ás pre
gas fundas, qual tubos de orgão.
;\pe�as SohiapareHi, O' Rossen e

BaJen'ciaga adotaram o. verdadeiro
casaco - fuso, que cai simples
mente dos ombros, sem que a

,cintura! seja sequer delineada.
I delineada. Madeleine Vraman t, faz
'Madeleine Vrarnant, faz um apurr-
Iiado d1e toda a roda, nas costas, na
altura cios quadris. Paquin prefere
.ps franz idos nas costas e as mangas
ide pregas fundas.
!Propõe-nos M a d Cal'penlier,

"O'Úrson", casa,co clt lã gJ-o ScS H:
cujo único ornamento consiste num
grande :botão de metal na 'cintura.
A gola é do tipo "Diretório" "Lu
ciel" de Nina .Ricci, é um casaco
de lã marrou, cujas guarnições de
castOr, formam UIll regalo na fren
te. Madeleine de Raúch apresenta

IPilra a manhã. "Bwesla", um ca-
saco de tipo e5porte, de lã escoce- �ua
sa que podera ser usado, solto ou _

'preso por um cinro.

. x

RECEITA PARA O SEU PALADAR
Crôslas de m�çãs

.

Descascar a]gum:::s maças bonitas
'e corta-las em talhadas finas. Pas-

I .

sal' bastante manteiga em' UIll p.ra
I: to de 'barro ou de esmalte, que va

;...__.. ,.. ....."""'_-.....,. ...,__".._.....__,
I ao rÔl'llo. POl'vilha'r de acúcar uma

__r

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAlDA DE flORrANÓPOLlS:'

CH�(jADA \ A JOINVILE:
SAíDA DE JOI,NVILE:

. CHEGADA 'A FLORIANÓPOLIS:

1 da madruga.dá,
7 da' manhã.
10 da manhã.
S da tàrde.

Informações:
Em Fpolis. - no Redoção do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe ..

REMEDIU
ANTISEPTICO

os

PASTI",LHAS'

VALDA·
evitam e combatem as TOSSES

, ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
,os t�rjn9jtes, as Bronquites.

JIO 'LIcença do 0.111, S. P, No'I86
,

""'.: de ;16 de Fevereiro �6�"
'"'''II/Ii. .1 de J 935 orFJS �.

o, ,0.002, 'EuCCllyplOI O.

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

-'

Movirpenteção com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.
,

,
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
'RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano. 23 • FlorianópolisRua

AI'v/oRII/lltlo \

PARA()$

RESFRIAD(J$
DACABECII

.

'

�,
para alivio rápido, quasi instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pÚlgue algumas gotas' de Vick Va·tro-nol em cada narina. De
sentopem o nariz, contJ:aem as mucosas inchadas e acahnam a

ir�itação: Usado�tempo,V.C"-". IRO MO'LetI,ta mUItos reSfnados. II _,"."- -

..

i

A I)V()GL-�DÕS I

TOSSE.
.f>RONQUITE
E COQUELUCHE

o IlnElHOR DO,S mELHQRES

Rsdio-Tecnico-E1ectron
Fundado em 1935

Montagem de !'ádios. Ampli
ficadorellcTranllmi••olr...

Mabrial importod.. direta
mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomu Georges Dohm
E!ectle - Tecnico - Profi••iopo)

formado na Europa
. Florion6poli.

Joéiío Pinto n 29 -- Sob.

O·ESTADO
Diário'Matutino

Redação e O·":icinas á rua 1oão
Pinto n, 5

P�g,i:lutdor
.

Francisco t.amarque s
Impressor

Jm. Cabral da Silva
"

ASSINATURAS -

Na Capital
Ano Cr$
Samesbre Cr$
.Trtmestre Cr$
Mês ..... _.... Cr$

, Número avulso €r$
Número a·vu.'so í
domingo ... Cr$ 0.511 ';

No interior 't
Ano .. ,.,.,.. Cr$
Semestre , Cr$
Trimestre Cr$
'Número a�ulso Cr$

80.09,:
4S,OtJ ,i
25,00 :;
9,OU',
0,411;

9t}.,,, "i'

��t:oe- ii
30,00 ::
0.5' :':

Anúncios mediante contrae•. .:

Os originais, mesmo n..

puhhcados, não serão
devolvidos.

A' direção não se rest'OB
sabilb:a pelos cO'1Ieeito8
emitidos nos artigos

assinados

RE'i'IRARAM SUAS CANDI- .1
DATURAS

" � , " ,-

NOSSAS SECÇÕES
Direção de;
BAIÚ�.EIROS FILHO

Notas Políticas
Notas Locais
Artigos de Redação.
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças,
Vida Banoá ria

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatistiêa
Nem Todos Sabem
A. DAli-rASCEN0

Govêrno do Estado
l\'atas da Prefeitura
Vida Escolar

I. ,

Religião
Jurisprudência
Vida Militar
N otic.ário do. Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Muriicipios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
.D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PArlLO MACHADO

Esportes
�" .. .. .. " " .. .. .. " .. .. . " .. . " .. " " ..

FAIUIACIAS DE PL:A.NTÁOt<
( 1\11:8 DE JULllO

6 (sauarro à tarde) - Farmáeie
.Moderna - Praça 15 de Novembre,

7 Domingo - Farmácia Moder...
na - Praça 15.de Novembro,

13 (sábado à tarde) - Farmâcie
Sto. Antônio' - Rua João Pinto.

14 Domingo - Farmácia Sto..
Antônio - Rua João Pínto,

20 (sábado à tarde) - Farmáeíe
Catarinense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Catad...

ne.ns'e - Rua Trajano.
27 (sábadó à tard'e) - FaT'!lllá-

cia Rauliveira - RUJa Trajano. \

28 Domingo - Farmácia Rauli-,
veira - Búa Trajano.

O serviço noturno será efetuado
pera Farmácia Santo Antôn110 �iIt&.
à rua João Pinto.

Tôdas as bebidas, inclu!llve a'l
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
-para reinar nos lares catari-

luenses,
- em vista da certíssi

rol) vitória do. aperitivo KNOT.

TELEFONES MAIS NECESSITADO:!!
Bombeiros .........•..... ,....... 131:5
Polícia ,................. ,103",
Delegacia O. P. Social .......•...• 1578'
Maternidade .... ,.,.,............ UH
Hospital Nerêu' Ramo. . ...•••• '. 831-

. Santa Casa ,.............. 1036>'

f'.'
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• usa
Assistência Municipal .......•. ,.. 166"
Hospital Militar ' 11:'1
140 B. C, 1-53(1)
Base Aérea ...............•••• ,. 786·
7& B. I. A. C. ...• ••..•••••.••• 1593;
Capitania dos Porto, , •....•..• : .• , 1386
16' C. Ró .••.••..•...••••.••••• 1608,
Rõ'ça PoliCial 1203
Penitenciária .......••.•.......•• 1518
"O Estado" 102:11
• A G.,zeta" , _ .•.•.•..••• , • 1656
"Diário da Tarde" 1579
L, B. A. . ... ,.. . . . . . . . . . . • . . . • 164"
Emp. ,Funer&<;a Ortiga .. . .•..• '. !D31

. ,.
.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nOS81l Geri.
cia e preencha a nossa ·'ficha ti.'
informações úteis':, d"ndo tôd....
as indicações possíveis, que ter..
mos. prazer em' recomendá·lo <a)
ll'os· interessadós . na aquisição' Ib.·
I)ons funcionários (as).
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'ondres, 22 (U.P.)--A
.

rádio de Roma· ,anunciou-, hoje, que o Brasil
pedirá um bilhão de liras em' reparações da Itália�

RESOLUÇÃO N. 3
A Comissão Estadual de Preces em Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, e
-

considerando que, atendendo-se aos argumentos expendidos pelos
produtores de lacticínios do Vale do Itajaí, reunidos nesta Capital, foi

Ta- fixado o preço-teto do leite IN NATURA, no produtor e no local da

produção, em um cruzeiro (Cr$ 1,00) por litro;
.

To- considerando que da exposição feita pelos lacticinistas resultou
evidente que tal preço-teto 'atende, efetivamente, à justa compensação

Idevida ao ruralista pelos encargos da produção daquela matéria prima;
- ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO

considerando que desta .fixação 'ele preço decorre a necessidade do A. L. ALVES
estabelecimento do preço-teto da manteiga, artigo de primeira neces-

Rua De<><lOL, n, 35 - Fnolis.

sidade:
Encarrega-se úe: compra, venda, bi·

considerando os minuciosos estudos feitos em tôrno dos dados poteca, legalização, avaliaçâe e' admt-

apresentados pelos fabricantes, relativos ao custo de produção; nistração de imóveis,

d B OT'�anizat também, I:>apéis para com

5 considerando os subsídios técnicos aduzidos pelo Serviço e ene-
e ficiamento do Leite, do -Govêrno do Estado; pra de propriedades pelos Instítutcs

7,30 horas considerando, finalmente, o demonssrativo do custo de produção de Previdéncia e Montepio Estadual.

.to James Cagney - Loyd No- da manteiga, acrescido de lucro r

..

azoável ao produtor, exposto no qua-I-------....-------lan dro anexo' .

•

J ..',

,

R E S O L V E

I
DOENÇA.S NERV�SA.8

GEllIEN CONTRA O UIPEnIO Artigo 10 _ É fixado em vinte e dois cruzeiros e cinqüenta cen- Com 08 progressos da mediebla,
DO CnIME

I
tavos (Cr$ 22,50) no local da prOdução., o preço de venda, pelo produ- hoje, as doenças. nervosas, quandG
tor, do quilo de manteiga da primeira. qualidade. . tratadas em tempo, são maleA per.

_._--�-- Artigo 2° - As Comissões Municipais de Preços determinarão o I feitamente remediáveÍB. O �urandel�
preço do varejo, atendidas as despesas de transporte e os lucros ra- risBlo; fruto da ignorância, só pod.

I
zoáveis. aos intermediários, nas ár�as �e _sua jurisdiçã?. . pr.ejudiear os. indivíduos afetados d.

ArtIgo 3° - Revogam-se as dlSposlçoes em· contrano. taIS enfermidades. O Serviço N...
, Florianópolis, 20 de julho de 1946.. cíonal de :OOenças mentais .disp6e

Leoberto Leal, preSIdente da ç. E.' P. de um Ambulatório, que atende gra...
Giovani P. Faraco, secretário da C., E. P. &uitamente os deentes nervosos I'"

. digenhl8; na Rua Deodoro 22, da••
Quadro anexo à Resolução n. 3 - Cákulb do custo da produção da às 11 .. lIaoras. diàriamen&&.

manteiga

I
Ru����GS!h��tS 34. ISala 3. Telef. 16-31

Vinte e um (21) litros de leite, a Cr$ 1,00 .

Carreto de 21 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selos mercantís, na compra .

Impôsto s/indústria e profissão .

Seguro c/fogo e acidentes .

Salários, Previdência e despesas gerais .

Sal " .

'Diretó-rio Municipal. do PSD,i �:g:�:�Ul�fôcça'"otcl' ,

Dedução de vinte (20) litros de leite magro, a er$ 0,20 4,00 I .

Custo real do quilo qe (saldo) .. .'..................... 20,15 Emp· regadoManteiga
Lucro de 10% ao fabricante 2,02 .

Impôsto s/vendas e consignações 0,32 Precisa-se de um empregado para

Preço final de produção do quilo ele manteiga 22,49 lIerviçoB. externo e intyno de e.-

_____________________________ crit61'io. que tenha de 14 Q 16

I
ano.; boa caligrafia e conheça a.

quatro operações. Cartas dei' pr6-
pl'io punho à caixa postal, 163.

P.. Nesta.

"Vida Social IA estada de D.' Jaime
em Floriànópolis

de que hoje transcorre a exma.
É o 'seguinte o programa elaborado durante a estada de

sra. Zilda da Costa Pereira sua Eminência, o Cardeal D. Jayme Câmara, em Florianópolis:
digna espôsa do sr. Otávio 8il�' Dia 23 - Às 7,30 horas'- Celebrará missa na capela do

veíra, funcionário da firma Ginásío Catarinense, parte da manhã - Permanecerá no Gi

Carlos Hoepcke S. A. Ind. násío, às 15 horas - Visita oficial ao Interventor, das 15,30
Com., na cidade de São Fran- em diante permanecerá no Ginásio Catarinense, às 20 horas

cisco. - Banquete em Palácio.

x Dia 24 - Às 7,30 - Missa no Colégio Coração de Jesus,
Sra. Herondina Pereira às 9,30 - Visita à Legiãq Brasileira de Assistência, às 10 ho-

Regista a data que hoje ras - Visita ao Hospital Nerêu Ramos, às 11 horas - Visita

transcorre o amíversárío nata- à Assistência Municipal, às 12. horas - Almoço, mo Palácio

lícío da exma. sra. Herondina Arquidiocesano; às 14 horas - Visita às duas Colônias e ao

Pereira, digna espôsa do sr.
Preventório.

. .

Egídio Pereira. Dia 25 - As 7,30 horas - Missa na Catedral, às 9,30
x Visita ao Departamento de Estatística, às 10 horas - Visita

Noivados: ao G. E. Getúlio Vargas, às 10,30 � Visita ao Abrigo de Meno-
Com 'a gentil .enhorinha HUda res, perícdo da tarde - Visitas oficiais feitas por S. Emi

Ramos, filha do sr. Jo.é Marcos nência.
Ramal e de sua exma. espôsc Dia 26 - Às 8 horas - Missa, no Hospital de Caridade,Benta Verà Ramos. contratou às 11 horas - Partida de avião, na Base Aérea.
calamento o ar, Luiz Hip6lito Cos-
ta. fuocioná�io 'da Carla. Hoepcke
Comércio e I.,duatria. e filho do
ar. Hip6lito Mono ..l da Co.ta e de
lua exma. eqpôla d. Maria Calloni
C09ta.

Para bem servil' ao leitor

.desta secção, necessitamos da
. .sua colaboração. Escreva ou

1;elefoJ;le informando-nos:
a) - quando estiverem

.errados nomes ou datas aqui
�'l1lencionadas ;

b) - quando pessôa de

.sua família ou de sua amíza
;:.de nascer, casar, viajar, fizer

. :anos ou' falecer.
.Sómente assim readaptara

tmos o nosso cadastro social.

Bom ordenado.

..ANIVERSÁRIOS:

Reinaldo Filomeno
Transcorreu, hoje, a data

natalícia do sr. Reinaldo Filo
.meno, comerciante nesta pra-

Sra. Ana Soares da Silva
Amíversaría-se hoje a exma.

sra. Ana Soares da Silva, dig
na espôsa do sr. Mário Cândí

. do da Silva, sub-contador do
Estado.

com

Robert Paige - Akim
miroff - David Brure -

maz Gomez.
'

Uma comédia musical deli
ciosa com músicas inspiradas
por Jerome Kern.
Censura: Até 14 anos.

Preços: 3,00 - 2,40.
RITZ - Amanhã às

Comissão Estadual de Preços

-ça. Convidado
deixar

nesta redação

• a
,

o pais
Rádio

Telegrafista
José Gallotti

Assinala a efeméride de ho

. Je o transcurso do - aniversário
natalício do sr. José· Gallotti,
Agente Fiscal do Imposto de
Consumo neste Estado.

Caracas, 22 (D. P.) - O cor

respondente norte-americano

Stanley. Ross anunciou esta
noite que "a polícia secreta da
Venezuela lhe ordenou deixar o

país, o mais depressa possí-:
vel". Diz aquele .correspanden-j
te que essa medida foi tomada'
"em virtude de ter enviado pa- � .... • _

• , • I

ra o exteríor notícias, que o I
govêrno considerou afastadas

I
CA�A MISCELANEA distri

da verdade". Stanley deixará buidcra dos Rádios R. C. A

Caracas na próxima terça-rei- Victor. Válvulas e Discos.
ra, isto é, amanhã. Rua Conselheiro Mafra

Preciso-se paro traba
lhar alguma horoM

por dia.
*

Srta. ll'Iarília
Na data que hoje transcor-

" .,

Te festeja mais uma primavera �RITZ - HOJe as 5 - 7 e 8,30
.a gentil senhorita 'Marília, di- _

horas

Ieta filha do sr. desembarga- �essoes das moças
dor Alcebiades Silveira de Sou- Mana Montez - John Hal

-sa e gracioso ornamento dá - Sabú.

.nossa sociedade. AS lJfIL E Ull'IA NOITES
e Outro, maravilhoso técnico-

Hipólito' Pereira. 101' cheio de romances e aven-

Na efeméride de hoje faz turas!

"anos o sr. Hipólito Pereira Censura: Até'10 anos.

elemento muito relacionado Preços: 1,20 - 1,80 - 2,40.
em nossa Capital e presidente ROXY - Hoje às 7,30 horas
da Liga Operária. Deanna Durbín, continua a

'" deslumbrar toda a cidade em

Celso Campelo seu deslumbrante tecnicolor.
Faz anos hoje o sr. Celso lor.

Campelo, alto funcionário fe- VIVO PAnA CANTAR
deral, /

Trotar

*

ll'Ienino Jobel
Deflui, hoje, o aniversário

natalício do inteligente meni
no Jobel, dileto filho do sr.

.,3oão Ramos Furtado,
•

Srta. lUal�ia Apollnârta
Festeja, mais uma primave

Ta na efeméride que hoje
"transcorre, a prendada senho
Tita Maria Apolinária, enfer'
meira do Hospital de Caridade.

x

Sra. Diva Pinho Gomes
Na data que hoje transcorre

faz anos a exma. sra. Diva Pi
Ilho Gomes, digna espôsa do
sr. João Rodolfo Gomes, ·nosso
colega do "Albor", de Laguna. 21,00

1,05
0,30
/020
0:10
1,00
0,05
0,40
0,05

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis V.alor Cr$Especificação

x

Sra. Zilda da Costa Pereira.
Aniversaria-se na efeméri-

24,15

CONVOCAÇÃO

Confere com o original.
Florianópolis, 20 de julho de 1946.

Gio"alli P. Fal'aco, secretário da C. E.

São convidados, por êste intermédio, os membros compo
nentes do Diretório do P. S. D., .para uma reunião, que se rea

lizará J.;la sua séde, á Praça Pereira e Oliveira, (Edifício Eduar�
do Horn), ás 20 horas, dia 24 do corrente.'

Florianópolis,20 de julho de 1946.
Osvaldo Mélo - Secretário

o mELHOR DOS mELHORES

W"'OUMIII Da., '(.OIl;''l,�uu:cif;;S otC;tI(Q"ClllO�LABOQA'OI)" ')1,..

",.Jt I) ewccc CO! s-e DDOOVTQ tI.,,,,Ou �O·,. .,.

Aos nossos

Agentes
todo dia esta (oluna

até o fim
-- Pedimo. aviaa'r·· po!:, telt1gra

ma. quondo o jornal não Iilhegar
no me.mo dia.

leiam

�llElXAS E REÇLAMAÇI)ES
<' !O';ZALJU r:EITOR: S<: o' 'lue 'h.

lT'�e:essa e, realmente, uma providência
para endireitar G que estiver .errado ou

para que a! .... Lli'na falta não se repita: e

NAO ° escândalo que a sua reclamaç,io
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a � SEC':;AO �;;:'CLAMAÇõ E;S.
de O t;�TADO, que" faso serâ Ievadc

sem demora ao conhecimento de quem

de di�lto, rececendz- v. s, uma informa

'I;?� do resultado, embora em alguns ça
sos não sejam puhlicadcs nem a -recla

mação nem a providência tomada.

AOS SOF,REDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Esp-írita Las-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul

tórío par" ,.anj- do,pemuiG,- .111-, -·2·
andar ._ Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 2(1,00), onde 1"'ssa

a oferecer 'os seus préstimos. Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende-

reço, enviando envelope selado e .subs-

críto para � - 'resposta, juntamente com

a imccrtâacia acima.

MACHADO ti CIA
AghlciCUle Repr_ntaçõ•• em

, O.rOl
Matriz: Flol'ian6polb
Rua João Piato i n. "
OGixa POltaI, 37
Filial: C�..ci6ma

Rua Floriano Peixoto, ./a
(Lau. PI'6pdt.J).

T<!Ileqrama.: ·PRIMUS·
Agent•• <:1(. principal.
rnuniéi-pioe do Er.t(1,,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de MEIRA PENA do P. E. N. Club

Descrição das plantas medicinais indígenas
e das exóticas aclimadas no Brasil.

3.0 edição • 1946

mais de 400 paginas encadernado em

pano: c-s 80,00 brocho CrS 60,00

A venda nas livrarias ou pelo ser

viço de reembolso postal na

LIVRARIA KOSMOS EDITORA·
RIO DE JANEIRO 5 Ã O PAU L O PORTO ALEGRE

,,�. do RosClrlo .. 137 Rua Marconi, 91 .. 93 Rua O,. Hcrea, 71

DICIONÁRIO
DE PLANTAS
\

com

BRASILEIRO
MEDICINAIS

que um fio de cabelo humano, só
sendo permitida a leitura da .tempe- e saltará da cama díSP9sla !lara luto
ratura porque sempre é de grande Do fí�do deve fluir para os intes
aumento o vidro da parle dianteira tinos, ·iproximadamente, um litro"

daqueles instrumentos. de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode4. .. que o faisão, considerado 1 �

digerir bem os a irnentos e estes

prato real nos banquetes, era ser- fermentam nos intestinos. Então se-

vido, na Idade Média, completamen- brevem a sensação de fartura, seguida
te armado, isto é, com penas, asas pela prisão de ventre. V. se sente de

e patas; e que a sua preparação só prirnido, desanimado e de mau humor.
v. precisa das Pílulas Cárter para

devia ser feita no dia seguinte ao
o Fígado, para fazer com que êsse

(ia caça, quando começava a sofrer litro de suco biliar corra livremente

um princípio de decomposição que, e v. se sinta realmente bem. Compre
sezundo os gastrônomos, lhe dava um vidro hoje me�mo. Iom�-as

'"
. conforme as 111Sttuçocs. Sao ehca-

11m sabor e perfume extraurdma-
,,*es para fazer; a bilis fluir livremente.

rÍamente típicos'. Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
5. .. que, no Japão, C[ua'nd'o m;n Taruanho. econômico; Cr $.,3,50•

Copyriglll d"!
lheHAtt rooHfARlllln�

1 ... que, dentre todos os idiomas

de origem latina, o que mais fiel

mente conservou o caráter do la

tim clássico é o sardo, língua fala

da na ilha de Sardeaba.
2. .. que, em Londres, a quan-ti

dade de fuligem que cai'anualmen

te sôhre cada milha quadr-ada
(2,59 quilômetros) foi recentemen

te calculada em 650 toneladas.

3. .. que a botânica registra na

da menos de 18.000 espécies dife

r-entes de plantas orquidáceas ; e

que as espécies européias, ao con

trário de grande parte das tropi
cais, crescem no solo e não em ár

veres, não send'o portanto 'parasi
tas.

4 ... que f'oi em Reggio, na Cala

hria, em 1374, durante uma epide
mia de peste. que assolava a Itália,
que se inventou a quarentena pro

filática, sendo então todos os via

jantes observados durante 40 dias,
antes de poderem entrar .na cidade.I

5 ... que em muitos clubes ciclis

tas da Inglaterra se pratica um [ô
go, chamado "futebol de bicicleta",
no qual as equipes d'e três a seis jo
gadores se empenham em empur
rar a bola .até o goal servindo-se

para isso unicamente das rodas de

seus veiculos. •

6. .. que um' pedacinho cortado

do corpo de um polvo só pode
transformar-se em outro polvo com

!pIeto se nele estiverem contidas

certas células regenerativas, as

{ruais, por exemplo, 'não existem nos

bravos, de modo 'que estes, quando
separados. do corpo daquele animal,
morrem irremediavelmente.

1. .. que, entre os indígenas da

Nova Guiné, segundo a tradição,
são as mulheres que se declaram

aos homens e chegam até a pedí
Ios em casamento.
2: .. que, em certas regiões da

França, os pescadores á linha co

locam um espelho no extremo do

anzol, de modo que os peixes, ven
.do-se no espelho, lançam-se rapi
damente sôbre o fantástico concor

rente e mord'ern a isca, sendo ime

diatamente fisgados.
3. .. que, nos termômetros para

medir febre, o tubo que encerr-a o

mercúrio é 120 vezes mais fino do

. ,

"

espectador abandona a sala de es

petáculo durante os intervalos, não

se lhe entrega, como na Europa,
uma senha, que o habilita a ficar
com direito a seu lugar; e que o

processo japonês consiste em mar

car a palma da mão do espectador
que se ausenta com um carimibo es

pecial, que permite reconhecê-lo

quando volta:
6 .. ! que pertence ao coleciona

dor inglês Frederik Maurice, de

Londres, a caixa de musica mais

pequena d'e que há noticia do mun

do, pois é disfarçada no engaste de
uma aliança ,de Duro; que baita

comprimir uma pequenina mola

para que o microscópico mecanis
mo funcione; e que, como é fácil
de imaginar, para que se aprecie
essa música, é indispensável pôr-se
o ouvido colado ao anel. -

.' �
,

,

/.

6
- --
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MELHOR SIIBDR •••
MIIIDR EfICácl ••••

Pela sua pureza 100%. o óteo
de Fígado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp. apresenta
um sabor aceitável até pelas
crranças e pessoas de estõma

go delicado Alem disso. sua

eficacia e assegurada pela seu

potencial- em vítarrunas acima
do padrão fixado pela farrna

copéra norte-americana. Nas

convalescenças. no per iodo do
crescimento infantil. na fra

queza geral etc .. exija ° oteo
de Fígado de 9acalhau. de

Lanman & Kemp, conhecido
no Brasil, há mais de 100. anos.

·Ó-tsw th.
Figado de Bacalhau
DE LANMAN & KEMP

MOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
POl'tu.

guÉl•. ee

pc nh ol ,

trancãa,
in�rlill.,
etc.

Romance, Poesia, Religião. A
viação, Matemática, Física,
Química, Geologia, Minera·
logia. E·ngenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria, De
_enho, Saneamento, Metalur
gia ./Eletricidade, Rá·dio, Má,
quina. Mctores. Hidráulica,
Alvenaria, Agricultura'. Vete-

1 inária, Contabilidade
Dicionário•. etc. e ,

IESPERTE rD.IS
. Df SEU fIGIDO •••

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O. certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a. aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a çausa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porquê pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha f6ra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. 11: por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
-ê constantemente chamada .a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias tozi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa·
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em 'todo o mundo,

PARA Os .�
'1EXIGA RINS E A ,

Pilulas DE-WITT
o vidro �rande de Pilulee De Witt, contendo duas vell" e meia a quan
tidade do tlunanho pequeno, custa proporcionalmente Dluiio menos.

"BREVEMENTE IREDUZAoA
•

,GORDURA
Por Um Novo Mé·todo

Es tab il iz ado r es automaticos para rádios Não há mais

probabrlidad e de seu rádio queimar. Patente requerida.
/ LABORATÓRIO 'ELETRON

Ao atender .as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rapido de remover G

excesso de feia goreura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método. cha
mado Formode. traz nova vitalida
de. saúde e energia como também uma

aparencía atraente. ao dissolver a goc
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos 'mais jovem. Não é neces

sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça' I:"ormode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A ..ossa garantia é
a sua maior proteção. '

Disir. G. I. P. Caixa Postal 3786 - Ria

Rue J ião Pin to ,' n. o 29 - Sobrado.

Laboratório
Clínico

RUA J0.40 PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao T'ésouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Allles 08 scuse

da Costa Avila
Dr. H. 6. S. Medina

farm. L.

Exame de sC\ngue, Excme para verificação
dê cancer, EXQírne de urina, Exame ?,jora

verificação da gravidez, Exan"ltt <le escarro,

Exame para varificação de doenca& do

{)ele, boca e cabelos. Exame de fézes,
Exame de secreções.

Ilutovaccinas e tl'ansfu!Jão de sangues,
Lxame qu�mico de farinhas. bebida.

café. águasl, etc.-

AUMENTE
seus negócios em São

'Paulo; 'confian(}o-os"a

. I�--�--------I"--_""--"--"-----

MARIO SCHAEFER
Representante

I
Caixa !?ostal. 5756

�__E_n_d_....._T_e_I_._:....
�

....a_l_i_e_IY 1ELEGANCIA, CONFORTO
consegue·se com,o.s trajes

E ECONOMIA,
sob-medida.

GUASPARI
" Óleo �
'Elétrico�t

Vendedor por conta p ro p r io :

PLACIDO �AFRA - Be ao r de ��das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras. Atende-se.à domicilio.
I

I QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANClA ?
PROCURE A

1 Alfai�u��!!� sr!d�!i��O�dOMello I

Famoso linimento, desde

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, ínflamações, ciática etc.

re,. 'Óleo Elétrica
do Dr•• C�rres de Grath

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quatro mil tODela,das de produtos soeeos
para o Brasil, Uruguai e 4rgentina
MAR$ELHA,

-

(U. P.) - Partiu hoje deste porto o povo
"cargueiro suéco "Ada Gorthum", inaugurando a nova linha
-entre o referido porto francês e a América do Sul. O navio sué
co, em sua primeira viagem, está transportando quatro mil
toneladas de produtos suecos para o Brasil, Uruguai e Argen
·:Jtina.

o

tJI
Com o. protlutos do Interna·
tionel Horveder V. S. obtém
a profeç60 de 115 anos d•
•xperiôncia e serviço.

Em quçlquer tempo...

O rendimento, a economia e a durabilidade -são .fa

tores a considerar quando se pensa em transporte.
'Em virtude da sua linha completa de caminhões, a

.International Harvester oferece tôdas essas vanta

gens pela escolha do modêlo adequado a cada ne

.cessidade de transporte.

Procure conhecer a série completa International pe

,dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
Concessronóriosr

C_ RAMOS s cu.
Rua João Pinto,-g- ex. Postal 22) - Fone 1.641

Tel. Somare - FLorianópolis.
'.

.
�

BSVltlTOI:tU} JUR1DWO COMERCU.L
AGI!untos: Jurídicos -- Comerciais -- Rur-ais e Informativo.

Bndereço 'I'el. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina.
Oonaulte riossc 'Organização ontes de •• decldir pela com

?ra cu vendá de irnoveis. pinhai. ou qual'quer
empre&o necte e.tado '

Diretor: .- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

flUI! Frei Rogérto. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

FARMACIA ESP�RANÇA
4. ':rIU'••e�.tleo NILO LAUI
•o,. •.....u .... ,...�

__ ._....�-.�-I'W.. rnz ...

bUCw .. 110ft .

_......_ o •.._...... _ ........

casa: uma ga�raíinha de �
aPERITIVO «IHOT»

lenha s-empre em

ESCRITÓRIO JURtDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

"enda!'! de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elistário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Fr-eí Ro!!ério, 54 - lI'on!.' 54 - Caixa Postal !'i4

'End('reçn t"le!l'-áfico: "Elibranco" - Lajes - St.. CataJ,:ina

INSTANTANEOS DE UMA VIAGEM MARAVILHOSA AO NOSSO ORGANISMO
, ,/

. "

os nervos e as

massas mus.culares
das costas e da cintura.

It:: o TERRIVEL ""LUMBAGO" QUE AS BRUSCAS
MUI3ANCAS DA TEMPERATURA AGRAVAM!

o àcido úrico quando produzido em ex- porque as agulhas úrícas atingem os mús

cesso ou quando é insuficientemente eli.! culo� da cintura com irradiações para as

minado pelos rins, forma pequenos crís- coxas e "barriga da perna", produzindo
tais que podem se depositar em 27 pontos dores lancinantes frequentemente aeom

díferentes., do nosso organismo, sob a nanhadas. de um estado febril. É o terrível
forma de agulhas úricas. Estas, quando lumbago que se manifesta, e nada me

se localizam nos nervos visinhos da es- lhor, para combateI-o, que um tratamento

pinha dorsal e das costelas provocam pel,? URODONAL. Contendo os maiores

dores muito agudas, que sempre se dissolventes do ácido úrico, o

agravam' quando a temperatura URODONAL acalma a dor reumática, ao

.muda bruscamente. Daí re- mesmo tempo que realiza uma completa
sultam as nevralgías higiene do organismo, de cimo para bai:oo,

intercostais, ou sim- evitando as terriveis manitestações do ar-
'-----.

plesmente dores tritismo, muito mais frequentes quando: a.

nas costas,

---- " -_._---_._-,_

-

Ouro para Denti�hs
22 QuHates (Justo Iítulc)
Envelope de 3 e 5 gramas

I

Pedido ao

liEPÓSITO DENTABIO
MA.SETTI

RUA SEMINARIO. 131 .- 135

RUA MARCONI.44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

A. ,5 u, V E I R A
Comissários de Madeiras

Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guapor ê, 144 -- Fone 4-5866.

Caixa Postal 5 ..706. - Telegráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua José Ricardo , 43. - Fone 3.526.
Caixa Posta!' 749. - Teleg' âfrco: Abe si I.

--
,

�esolvido, enfim, seu problema' ,financeiro!1 ,.

ODIN

�
LH e RECOMENDa

Adqujra TUDO de. que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pa.ga.ndo PAltCELADAME_TE,
com 80S VANTAGElfS da. compra à vi_.,

servindo",se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNQT
'

Livros
Chapélt5
Instalações elétrica. e lanltirlat

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artl,OI

\

R_pas
calçados

Móvell
Rádios
Geladeiras
Bicicleta•
Jóias

'.

(,OOTQA FéRIOA; R€Crm€S ou AnTIGAS

nrr ma !eM·-""

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Resid. -- Rua Tiradentes 47.
FONE -- 1468

Ex'""".... , D••• I, 11 • da. U II 17 ht. •

,..,

Em São Paulo, h.ospede-ae no

PARAMOUNT HOTEL
Moderno e Confortavel

Apartamentos com banheiros e telefone. situado no centro.
Rua elo. Timbiras. 121 - Fone; 4-7171 -- São Paulo.

"Proprietário: A L E X·A N D R E B 'A L BI S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sr Apolinário, 'Bispo e Mártir
Provávelmente natural de

Antioquia, era Apolinário dis

cípulo do Apóstolo S. Pedro, e

veiu com este 'Para Roma. De •

lá foi mandado para Ravena,
o portá principal da frota ro

mana, afim de pregar o Evan

gelho. Em consequêncía de cu

ras milagrosas, como a do filho

cego de seu hospedeiro e da es

posa de um influente oficial

RESULTADOS DOS JOGOS NO do exército, ganhou o santo
RIO muitas familías para a relígí-

Rio, 22 (E.) -;- OOs jogos cons- ão de Cristo. Aos poucos au-
tantes da 3a rodada, 0!lt�m realiza-

t umero dos católícos
da acusaram os-seguintes resulta-Imen

Ou O n
.

Ii
, .

do�: de tal forma que Apo mano

Flamengo, 5 x São Cristovão, 2. necessitava da colaboração:
Fluminense, 3 x Bangú, 1. de sacerdotes e diáconos. Is-
Botafogo, L: x Madureira, 1. "

._

Canto do Rio, 2 x Vasco, 1. to e as maqumaçoes dos sacer-

América, 4 i Bonsucesso, 2. dotes dos idolos provocou um

'S:\O PAULO.x PALMEIRAS motim do povo que espancou
,SaG Paulo, �2 (E.) _ No Pacaem-

ao Bispo deixando-o por mortobu, nesta Capital, efetuou-se ontem .'

o jogo entre São Paulo e Palmeiras, na rua. FOI salvo por alguns
terminando com um empate de 1 cristãos corajosos, para, várias
x '1. vezes ainda, sofrer suplícios e

• • �.
atrocidades semelhantes. Fale-

OS ASPIRANTES DO FIGUEI-
ceu depois de um epíscopadcRENSE TRIUNFARAM
que durou 29 anos, aos 23 de

julho de 75.
Na tarde de sábado, faz-endo a

preliminar, defrontaram-se os con

juntos de aspirantes do Bocaiuva
e do Figueirense, vencendo êste
último, pelo escore de 2 x 1.
Os' quadros atuaram com as se

guintes constituições: Figueirense:
Abreu, Ervino e Anibal; Gerson,

. Alfredo e Marco;' Polli, Norival,
COMO SE EFETUARA O SELE-' Acymar, Odilon e Waldemiro. Bo
CIONAMENTO DE JOGADORES caiuva: Manoel, Oscar e Ênio; An- I

Segundo apurou a reportagem dré, Botelho e Aldo; Waldir, Ary,
do "O Estado", a F. C. D., no intui- Moacir, Jaime e Hilarino.
to de melhor facilitar o seleciona- Os "goals' foram marcados por
menta dos jogadores que integra- Waldemiro (2) e Hilarino.
rão D "Scratch" catarinense nos jo- Atuou como juiz o sr. Newton

gos elo Campeonato Brasileiro de Monguilhott,
Futebol do ano em curso, está to- * * *

mando as seguintes providências, REPRESENTANTE DA C. B. D.

que julgamos bem acertadas:· Segundo apurou a nossa repor
l°) _ organização dos combina- tagem, a Confederação Brasileira

ca Catar inense,' sábado na pelejados de Florianópolis, Joinvile e de Desportos acaba de nomear o
de voleibol, o Caravana do Ar der-

Blumenau; sr. "Valter Lange seu representan- ? O íd
20) _ Marcar um encontro entre te em Santa Catarina. rotou o Lira por � x ,e na parti a.

de basquetebol o Lira venceu f)
o Combinado florianopolitano e o v Y X Grêmio Cultural por 20 a 13.
Joinvilense para. o dia 11 de agôs- VENCEU O CARAVANA Domingo, a equipe infanto juve-
to, possivelmente, nesta Capital Em nossa edicão de amanhã for- nil do Ubiratan perdeu os pontos'
afim-de verificar quais os melho- necercmos aos leitores amplos de- para o Cruzeiro por apresentar-se
res jogadores de Joinvile; talhes sôbre o jogo de ante-ontem incompleta para o encontro de vo-
3°) _ Fazer realizar um jogo en- no qual o Caravana do Ar derrotou leibol.

tre os selecionados de Blumenau e o Avai 'pelo escore de 2 x O, e 7 x O Bandeirante não compareceu
F'lorianópolís, possivelmente no O no encontro entre aspir-antes. para disputar a partida de basque-dia 18 -de azôsto nesta Capital, com '

X X X tebol com o Ubiratan, perdendo os.
a mesma finalidade; TORNEIO ABERTO DE VOLEI- pontos.4°) _ Após êsses dois jogos, re- ,BOL E BASQUETEBOL No confronto de voleibol entre
quisitar os elementos necessários à Em prosseguimento do Torneio Ubiratan e Grêmio Cultural ven-
formação definitiva da seleção, Aberto .de Voleibol e Basquetebol, I

ceu o primeiro por 2 x O (15 x 11
sendo, antes do 1° jogo, designado patrocinado pela Federação Atléti- e 15 xl). .

o técnico que observará nesses jo-
gos os melhores atletas, afim-de
serem requisitados, constando o

preparo de fisica e de conjunto.
5°) '_ Ainda esta semana será

designado o técnico que organizará
a seleção da Capital. São Paulo, 22' (A. N.) - zessern referências á derrota
. O selecionado joinvilense será t

- .-

constituído de jogadores de Joinvi- Cêrca de 500 japoneses per en- do Japão. Durante a reunrao

le, São Francisco e Mafra, e o blu- centes á "Sh lndo Roomei" falaram vários japoneses que-
• • • menauense por jogadores de Brus- compareceram no palácio dos afirmaram não ter seu país si-

EXCELENTE APRESENTAÇÃO te com o Avaí, esteve írreconhecí- que, Indaial, Rio do Sul, Itajaí e Campos Eliseos para ouvir o do derrotado e que somente,
DO FIGUEIRENSE vel, falhando com frequência. Blumenau. ministro plenípoteacíárto sue- acreditariam na sua derrota. 5e

I· Chi
A

D'
.

f Como vemos, a idéia é das mais ,...

salas, ines e íarnantino or- .

CO, que aqui veio esnecíalmen- fosse enviado um emissário es-
maram magnifico trio-final, Jair, justas e corretas, pois somente as- .l:'V

embora contundido, fez o que po-
sim poderemos apresentar um con- te para trazer-lhe a palavra pecial ao Japão para quando

de. Augusto, Wilson, Ary e Abe- junto homogen�o* * oficial sôbre a derrota do Ja- voltasse lhes falar do que viu.
?'ardo jogaram regularmente. Luiz, pão. Grande parte desses ja- A atitude da maioria dos japo-
Dinarte, Médinho e Laura foram APROVADO O NOVO UNIFORME

poneses reside no interior de neses não corresponde á es-
os melhores elementos elo quadro DO BOCAIUVA ,
vencido. Barbato e Serafim regula- A F! C. D., em sua última sessão São Paulo e veio

excllJ.siva-, pectativa
do govêrno convo-

res. resolveu aprovar e' registar o novo mente para aquele, fim. São éando-os para aquela reunião,
Foi dirigente do 'prélio o sr. uniforme a ser usado pelo Bocaíu- todos conhecidos da polícia ,t\. opinião geral é que a reu

Newton Monguilhott que não sou- va E. C., constante do seguinte: através suas atividades terro-] níão não produziu resultado,be reprímír p---jog.q violento, fa- Camisa azul com faixa amarela em -

lhando mumeras vezes. forma horizontal, calção azul e ristas. No palácio do Govêrno I satisfatório mesmo porque di-
Os conjuntos tiveram as consti- meia azul. estavam presentes o Interven- versos mpomcos saíram do.

tuições seguintes: Figueirense -

* * * tor Macedo' Soares, Cardeal palácio com a mesma satisfa-
Isaias, Chinês e Diamantino: Jair. APROVAÇÃO DE JOGOS d t d

-

Procópio e Adão; Ney, Wilson, Au� Dom Carmelo, Coman an e· a ção com que entraram ta.-

gusto, Ary e Abelardo. Bocaiuva O Departamento ele F u t e b 0,1 Região Militar, além de outras convencidos como dantes n1L.
- Rubinho, Barbato e Dinarte' Amador da F. C. D., aprov.a os se- autoridades. O ministro sueco vitória japonesa.'
Perrone, Luiz e Nenem; Aldo, Se� gui�1te� .jo�os: . falou oficialmente, em nome
rafim, Bodinho, ]\,[édinho e Lauro. 2 DIvIsa0 _ R. D. Coleglé:\l x E. "

•

Golearam para o Figueirense: C. Coroados, contando-se dOlS pon- do seu governo, que represen

Ney (3), Ary (2), Procópio e Abe-
- t'?s ao E, r Coroados, por ter ven- ta os interesses do J�pão em

lardo. Os pontos do Bocaiu:va fo- CIclo. I?0!' ;) a 3.
. . nosso país, afirmando que o

ram consignados pai' Lauro. DI':'lsao de AspIrantes --:- Aval x d
Regular a assistência que pre- Bocamva, contando-s� d'Ols pontos Japão foi derrota; o na guerra,

senciou o embate. ao 1;.-yal, por ter venCIdo de 12 a 1, assim ·como a Alemanha, a

Atletlco x Paula Ramos, contando- Itália e todos· os aliados do
EMPATARAM VERA CRUZ· E se dois pontos ao Atlético por ter A

.-

I u
9LIMPICq vencido pelo escore de 5 a 3. eixo. reUlllao pro ongo -se

Na manha de domll1go, com a Primeira Divisão _ Avai x Bó- durante 3 horas revelando vá-
presença de pequ�na assistência,

'I caiuva, contando-se dois pontos ao rios japoneses um atrevimepr�alIzou-se a partlda entre OlIm- Avai por ter vencido de 5 a 2 Atlé- to i'llcrivel, exigindo a soltura
pICO e Vera Cruz, em continuaçã.o tico x Paula Ramos conta�do-se
ao Caml!.e�n�to Amadorista da Se- ! U�11 ponto a cada clube, por ter ha- ��s �atrícios presos e que os

gunda DIVIsa0. I . VIda o empate de cinco tentq.s. I Jornal� paulistas não mais fi-

Derrotando espetacularmente' o Avaí pela. contagem de 2 a O,
-o Caravana do Ar colocou 0- Fígueírense na liderança

do Campeonato Amadertsra ..

Direção .de PEDRO PAULO MACHADO

NóS E O CAMPEONATO BRASILEIRO Precisamente às 9,30 horas, sob
1 direção elo sr. Izidro Costa, foi
:lado início ao jogo, formando os

quadros assim constituidos: Olím
pico _ Hélio, Lauro e João; Dor
ly, Pedro e José; Dauro, Simas,
Tomaz, Euclides e Menino. Vera
Cruz -_ João, Vitor e Botelho;
Raffs, Natalino e Bastos; Teodoro,
Alcântara, Agostinho e Oentil.f
Como vemos, o Vera Cruz preliou
com 10 elementos.
,A partida foi boa, havendo lan

ces movimentados. Apenas o esteio
de jogo apresentado por anlbos'os
conjuntos não agradou.
Finalizou o jogo com um empate

ele lx1, "goals" consignado por in
termédio ele Dorly e Gentil, sendo
que o arbitro anulou um tento de
Menino.

.

Os melhores elementos em cam

po foram: Botelho, Natalino, Raffs,
B.astos, Vitor, Dorly, Lauro, João,
Pedro e Euclides.
Com esse empate, o Coroados

encontra-se na lideranca do acima
referido campeonato.

.

I
'" * *

Çonsoante O programa de jogos do Campeonato Brasilei
ro de. Futeból do ano corrente, no próximo dia 13, de outubro
o selecionado barriga-verde disputará com a representação do
Paraná a primeira peleja nesta Capital, 'devendo a segunda ser

efetuada na "Cidade Sorriso" no dia 27 do mesmo mês.
Novamente teremos pela frente os bravos '''players'' para

naenses, nossos eternos adversários.
Temos que reunir jogadores capazes de arcar com a' res

ponsabilidade dê honrar o nosso desporto, batalhando com

denodo, disciplina e íntelígencia no manejo do balão, afim de

que o mundo esportivo de Santa Catarina fíque orgulhoso de
seus brilhantes feitos. ,I'

Para apresentar-mos um esquadrão respeítal, digno da

aceitação do público, é necessário que a Federação Catarinense
de Desportos providencie com urgencia á designação de um

prepátador técnico que seja auxiliado por outros que percorre
rão ° Estado em: busca dos melhoes jogadoes

.

paa tomaem

parte nos ensaios para a.tormação do "Scratch" que representfl
xá a terra de Anita no certame nacional do corrente ano, tor
nanod mais faciel a tarefa.

Jogadores não nos faltam para selecioná-los. Por esse

imenso território existem eximias "foot os ballers" que mere

cem uma oportunidad emelhor. Não nos seria dificil arreban
h-adiS.

Carlos Campos (Leleco) é. a pessôa mais indicada para o

espinhoso cargo de oríentador do nosso selecionado. O atual
técnrco do Olímpio, alem de conhecer sobejamente as regras
do esporte n. 1, po.ssue enorme capacidade para a difícil in

cumbêncía, Não muitas vezes em que foi convidado para tal

encargo, Leleco correspondem, realizando trabalhos dignos
dos maiores encômicos.

�pesar de ludo ..•
se convenceram

ainda nao

da, derrota

:i

*

o futebol da terra dos pinheiros eevoliu consideravelmente
nestes últimos anos, mias a sua moral decaiu com enorme ra

pidz, aponto de não mais grangear a admiração dos catari

rienses, gaunchos, cariocas e paulistas.
Os acontecimentos de 1944, do qual foram vítimas os ca

tarinenses no Estadio "Belfort Duarte", por ocasião do Cam

peonato Brasileiro, ainda conservamos na memória como um

ultrage á dignidade do nosso fu'tebol. Tal conduta bem carate

ríza o espirito esportivo dos paranaenses que fazendo futebol
objeto. para provocações íntoleráveís, a ponto de macular o.

nome do seu desporto, desenvolvido graças aos esforços e sa

crificios dos bons elementos de seu meio. Estes sim, são os es

portistas de boa vontade que vízam estreitar os laços de ami

zade com os outros Estados, mormente o nosso.

Mas nós sabemos perdoar. Estejam certos os amigos da

terra das araucárias que nada lhes sucederá quando aqui vi
erem em outubro disputar conosco a primeira partida.

Somoc hospitaleiros e nos orgulhamos disso.
P. P. M I

Abatido o Bocaiuva por 7x2
Como estava anunciado, teve lu

srar sábado às 15,30 horas, a par
tidá entre Figueirense e Bocaiuva,
em continuacão ao Campeonato da
Primeira Divisão de Amadores.

O 1° "half-time" transcorreu

movimentadissimo, assinalando o

marcador o escore de 3x2, pró-Fi-
gueirense. ,

No periodo final do jog� ? Bo
caiuva deu mostras de desânimo e

cansaco enquanto que os alvi-ne

gros ·fi�eram um jogo atraente,
-dominando o adversário, conse

guindo marcar. mais 4 tentos en

quanto que o placard permaneceu
mudo para os bocaiuvenses.

O gremio da Praia de Fora não
foi feliz em seu tntento de derro
tar o Figueirense, cujos jógadores
portaram-se magnificamente, es

tando todos, sem excepção, em ex

celentes condições. Adão, a nQva
aquisição do "Esquadrão de Aço",
atuou muito bem. Procópio jogou
conforme suas possibilidades, sen

do autor de bonito tento, obtido
com um possante "shoot" de longa
distância. O meia Ney apareceu
com destaque na extrema direita,
combinando perfeitamente com

Augusto e ·Wilson. Rubinho esteve
num dia azedo, o arqueiro bocaiu
-vense, que tanto brilhou no emba-

..
-,' .: :.- "

- �.' /. �-,' .'

Catolicismo

C SAN·TO De DIA
23 DE JULHO

A TOSSE

rGI!JIiIIII:ul�lm[IjJ1* lU.lS QUK l1lA
/ tiOllB., :i UlI

iI)l.BOLOI
---

P'()I)E1WSO AUXI-
!.IAB NO TRAT....

MENTO D1.
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Notas científicas
TODO O MUNDO CONHECE
HOJE O "SEGR�Dà" DA

BOMBA ATÓMICA
\

st. Paul, Minesota (SIPA) -
Mal poderiam os Estados Uni
dos, nem nação nem pessoa
alguma, guardar um "segreda"!

DR. ARMANDO VALtRiO que já deixou de o. ser, e tal é

I'o caso da bomba atômica, se-
DE ASSIS gundo acaba de afirmar aqui .

{}os Serviços de Clínica Infantil da di d CAssístêncía Municipal e de numa ra Io-emlssao o r. .

CLíNICA 'Mi'���Âd�E CRIANÇA!>
G. Suits, vice-presidente da

ADULTOS' General Electríc Company c
(_){)NSUVfó-RIO: Rua N�ne8 Ma- d t d L' b t" d I Iebado;' '1 (liÍdi{ll'!o s, Frânclscl)). Ire ar o a ora orio 'e n-

Rtf�li5��ch�aftu; �sar�cb��r't!Ul. vestígação Científica da IT.C,5-j
!�esme;_ ri Fone 783 ma.

DR. MADEIRA NEVES "Aproe..dmai-vos e vos revela-

Médiéo especialista em DÚENÇAS rei '.2, segredo da bomba ",tô
"'-__ _, ADosfi �LHOS

L mica", disse êle. "O urânio di-
",'=50 õe ' per eíçoarrrento e on- .,

ga Prátl'ca no Rio de Janeiro vide-se em duas partes qurse
CONSUI,T,AI'l - Pela amanHã:" -

líberd d ddiariamente das 10,30 às 12 hs, à .iguais, e poe em 1 a e u-
tarde excepto aos sábados. das, l4 zentos milhões de voltios elec-ás 16 horas - CONSUI,TólUO: ",. .

-

.

�

R.ua João Pinto n, 7. sosradó ..:... trônicos de energIa. LlberU,TI1-
Fone: 1.461 - Res�dê:nda: Rua t bé , tPresidente Couttnho 58 ,se am em os neu rons, os

ÚR. 10.1<-1:0 'W'ltN'fl)'fíitrSE'N
"

quais partem outros átomos
[i)iretor do Hospital "'Nerê.. Ramos" do' urânio, dando-se assim iní
CUNICA MÉDICA Dl!; ADULTOS cio a uma cadeia de .reações,,

E CRÍANÇAS '

Consultório: R. Visconde de 0uro
Foi provavelmente uma mu-

Preto, 2,- eSQ. da Praça 15 de N<6' lher de ciência alemã, a dra.
vembro \ rltos da "Belo Horiz�e�) Lise Meitner, a primeira a des-i

Tel, 1545 ·0:Jobrir êsse segredo. Tornou-se'Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schrnidt, 38 público em 1939 e agora é ('0-

- Fone manual 812 nhecido de quase todo o mun

do. Mas os Estados Unidos são
a única nação que conta com

Médico - chefe do Serviço de' t
- ,.

Sifilis. do Centru,4e Saúde ins alaçoes proprras para a Ia-
DOF.NcAS DA PELE - SíFILIS bric

-

d b 'b tômí
_ AFECÇõES URO.GENITAIS ri açao e om as a omicas,
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS e, o que é ainda mais imporINFRA - VERMELHOS E U'LTRI'.-

• VIOLETAS tante, dispõem dos conheci-
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R. mentes tecnológicos e mecâníFelipe Schmldt, 46
RES.: R, Joinvile, 47 - Fone 1648 cos necessários para saber fa-

DR. NEWTON D'AVILA brícá-las. Deptro ,!e uns cinco
Operações�- ,vias Urmãrtas � I �OS outl�a� naçoes aprende
Doenças aos .ntEôstmos, réto e rao a fabricá-Ias
anus - Hemor-roidas.

Tratamen-"
I

•

.

to da. colite arnebiana. "'Pemos um período de gra-Flslo!�rapm � Infra vermelho, . .

Consulta: .Vitol:' Meil:'eles, 28. ca, de aproximadamente CInco
Atende díar-Iamerrta às 1l,3Q

hS'1
anos para viver em paz come, à tarde, das 16 hs, 'em diante ' ...

Resid: Vidal Rarn-os, 66. nOSS0S vizinhos num mundo deFone 1067
bo b

.

tô
.

m as' a omicas. Se fracas-
4 A V I' S O ISi��n:OS, _ fracas<s�á a p:-ópria

, .�,_ , __ , ". clvílízação, Se saIrmos ialrosos,
Dr. M. S. Cavalcanti avi. vossos filhos e os meus atingi-

28 a mudança do seu con- rão novos alvos no campo da
sultórío para a rua João civilização.
Pinto n-, 7, (altos da F'ar- "A ciência desvendou um

mácia Santo Antônio). imenso, quase ilimitado depó-
Consultas das 3 às 5. sito de energia, oferecendo-nos,

para bem, do genero humano,
oportunidades que nunca íma
gínaramos. É o aproveitamen
to da energia em suas diversas
formas-mecânica, química, hi
dráulica, térmica e eléctrica
- o que levantou o gênero hu
mano, dos nívej,s primitivos
,em. que se encontrava, 'ao ele
vado plano de condições de vi
da ,de que hoje disfruta, e ago
ra vemos diante de nós uma
forma de energia, maravUho- I

samente concentrada, com a
_...........",_......'_.�, ..........._-_...."'..."'............,._.....-..-""..-..,;...- ..- ........-..., quai .podelnos atingir" alturas

que só' vagamente vislumbra
mos.

"Trata-se por certo 'dum no
vo mundo que está ainda por
reconhecer e explorar; mas o

I empreendimnto Será árduo e

I cheio de escolhos, e exigirá o

II eSfô,rço coietivo dos melhores
talentos c1entíficos. ,

.' "A energia e1étrica que os Es-
tadosUnidos consomem diáría- dia apenas dez milhões de qui
mente representa cêrca: de mil lowatt.,horas por libra; mas um
milhões de ql1ilowatt-horas. O dia hão de render mais. Eis

98.687.816.30 núcleo do átomo contém dez aqui o colosso que ,pode servir
" 76.736.401.306,20 I mil milhões de quilowatt-ho- -a humanidade numa escala em

.• � Iras por libra de matéria comparação com a qual a revo-

Diretores:

I� I (A libra I equivale a 453 gra-,IUçãO industrial há de parecer
Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco mas). É verdade que o núcleo uma pedrinha miliária no ca-

de Sá, Anisio Massorra, Dr., Joaquim Barreto d� Araujo ! do urânio 235 e o do plutônio I
minha da civiUzação. Eis aqui

_:_:::.....��.e:...�..�.........,.""'"�1r�,.�,.�_�"'.."'..T�..�W_U= 'b�U �·ô�fj�,q�:;�e:a��:o� ��s d��:me���ntesca nas I

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

etrurg!a, e Ortopedia ctíníça e ci
rurgia do torax, Partos e- doenças,

de senhoras.
fJONSULTóRIO: R. João Pinto '7
Bl6rlamente' das 15 às 17 hora$.
IIIilSIDIllNCIA: Almirant.e Alvim.

36. Fone M.' 2&1

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médíco-círürgtca de- Olhos,
- O\1vidQS. Nar íz. - Garganta.
Diplomá é!.e-hhabilita\'lb;l do oons ...
Ihe Naeíor ai, de Úfl-á.lrnQ!Qgra.,

CONSULTÓRIO' - lielipe Schml
dt, S. Das 14 às a8' horas.

-.esID:li:NCJA" - Consélheíro Ma
fra, 77.

TE'LE-':�NES 1418 e- 1204

D�. A. SANTAELLA
(DlpIQn,Jido' pela Faculdade- Na

donàl,.dei-Medicina da UniverSIda·
de do" 'Bt..a'sil). M;écl1co por concur
., do' ,Serviço Nactonal de Doen
Il8S .MeDtaíS-. E'x Interno <ta 15ànta
Casa '''de, J�'d1sêl·icõr(Ua. e HOSpital
Psiq'Uátrlco do Rló na Capital lo.

deral •

VLtNICA llÉlliCA - DOENÇAS
, NERVOSAS

- Consultõírto: Edifício· Am'l1.
NETO

- Rua Felipe Schmídt, Consultas:
.Das 15 ás 18. horas -

.

Jtesldê;lcia: Rua Alva:ro de Carva-
lho nO 18 - Floi'ian6PÓIi�.

-D-R-.-R-OL-D-ÁO-----...cb..-N-SONI
CIRURGIA GERAL� ALTA CJ·
,BURGIA - MOLÉSTIAS DlíJ 8JII.
•....NHORAS - PARTOS .. '

"armado pela Faculdade de 'Medi,
clnna ela Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bI
liares, intestinos delgado e grosso.

,

tiróide, rins, próstata, bexiga.
il-tero, ováriDs e trompas. Varlco
oele, 'hidrocele, varizes e nerna

. CONlSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa-

raíso). 'I'el, 1.598.
B1ílSID1l:NCIA: Rua Esteves. JU·

nlor. 179; Tel. M 764

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

Florian6polis
Assistente da -Maternidade

CLfNICA M�DICA�EM GERAL
Doenças dos órgão�� intei nos, espec-ial-

mente do coração. .

ELECTROC4RD.lOGRAF.!.-i
Doenças do l' sangue e dos nervos.'

, Doenças de senhoras - Parto•.
Consultas díàriamente das 15· às 18

� horas. ,

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-'
, les, 18. Fone 702
JlESID�NGA: Avenida Trompowski,

62. Fone ,766 .

DR� BIA:SE FARACO

AUTOMOBILISTAS .1
Afenção

dínamo ou

be f
' � "i-'''OC "o-Radio�\e Rua Conselheiro Mafra

I
J

n�. 94.
,------------

I 'COMPANHIA t6A1JANÇA DA cRAtA-
,..daela •• 187. - N�.: I A I j.
INCEnIOS 'K TllAl'SPOBTEH

.

Cifras do 4Baíançc de 1944:

! CAPITAL E RES�RVAS
Responsabilidades

.

Receta
. Ativo

,

�j .

.

L taL I li iii P' .. " .. 1tiaI"

.

Pa),'a o seu

motor de arranco

OfiCINA ENALD.

..- ............ ..

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

•

fi

Sinistros pagos nOb últílDos li) anoa

Responsabilidades

•

, �c:,cS��
S NO lo-

DISTRIBUIOO\l(. � . .

Cons. Mdrrd.,35 - Flori<1ncipolis
C.. i "<1 Postdl. 192

En", 1'eleir.ifico: • LUAMA", _ Fones: 1562/6S

SANTA CATARINA

Carmsaa, Gravatas. Pijarnee , IMeias da. melhores. pelos me

nores preços .6 Da CASA MIS
CELANEA - RuoC. Mafra. 6

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAl

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE FLORIAN()-
POLIS - CURITTBA

QUINTAS E DOMIiNGOS
Deoolagem de Florianó!J0Iis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - PLORI t\.NO

POUS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT<\S

DeCOlagem de Flol'ianópolis�
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FIUAL VARIG '- ED. LA
PORTA - TELEFONE _:

1325

,� �CUTIS
I �p� 'f;� U/6'
,p CREME

I� :[IItl'jiIJ I,
PRECISA-SE
De uma empregada que

saiba cozinhar. Paga-se bem.
Tratar no rua Frei Ca-
neco, 144. 3v.-l

I ':'A�'/ '.' �c,..A'S",Jr-r,Atrilllrilla
Fabricante e distribuidores das afamadas con- I_

'11'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue umgran-
de sortimento de casemiros. riscados. 'brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamentos
para alfai<:1tes. que recebe diretamentE> das

II
melhore. fábricas. A Casa··A CAPITAL·, chama a atenção dos Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem sua.' compra•. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em�"81umgn.é1u 9 Laje..
.

......................, 1 __ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

lIá um grande trabalho a executar. de edocavão', de moral, de 'pedagogia, nas lides de pUblici'
dade da Imprensa: o amor à verdade, a mOderação no comentário, a serenidade na critica. So
mos tropicalmente exagerados; desconhecemos em regra o meio têrmo, e vam'os logo às do cabo
-na 8preciavão dos, ,homen�; na avaliação 'do,s acontec'imentos e das cirCDnstanci�s: O senso do;

julgamento, além ou aquém da reall,dade, é uma falha que urge corrlgl_'. _

Os grandes países do mundo seria
envelvides na guerra civil

FlorlanõPolb, 23 de Julho de 1946
/

Cardeal Dom [oime

SHANGAI, 22 (U. P.) - A China está ameaçada por uma '.:.. .

guerra civil na qual os reacionários pensam envolver não só '.rao par�} dos Estados Unidos como todos os outros grandes países do mun- .

do. É essa a opinião de Madame Sun Yat Sen, viuva do iun- Inglàlerra
dador da República Ctünesa -. Em sua primeira declaração po- Hollywood, 22 (U. P.) _ l,'

lítica nos últimos dois anos Sun. Yat Sên !ês uma apélo em �,onald Colman, Orson WellsJ
prol do imediato estaaelecimento de um govêrno de coalizão Paulete Godard e pc:ssivelmen
para a China. Acrescentou. a líder chinesa que a presença I te Joan Grawford lr�o a ��lgla
de tropas norte-americanas e os constantes empréstimos pa-

terra p.ara trabalhar em fllmes
I produzidos por Alexandre Kor

ra a aquisição de armas estão levando o atual govêrno a beira 1 da. Orson Wells já assinou

d? desastre. Acusou, fi"!'C1:lmente, os r�aci?,,!,á;�ios. nort/3-ame-I'contrato para trabalhar duo.
rzcanos de estarem auxzlzando os 1'eacwnarws chmeses. rante um ano 'na Inglaterra.

Chegou, ontem, a esta Capital, cêrca das 16,30 horas,
S. Eminência o Cardeal Dom Jaime Câmara, tendo sido
recebido 'cortdigruurien te peló povo, eesocieçõee católicas,
clero, autoridades, etc.

Já. em Biguaçu o aguardavam altas autoridades, en

tre as quais, o dr. ado Deeke, Secretários de Estado, pre
feitos da. Capital e de Bigueçu, ,além de .outros altos

representantes dos poderes civil e militar.
Nesta cidade, foi S. Eminência saudado pelo desem

bargador Ferreira Bastos, que falou em nome do IGovêrno
de Santa Catarina. Respondendo à recepção festiva, Dom

Jaime dirigiu-se ao' pov!J, pondo em relêvo a adminis

tração e o progresso catarinenses, à cêrea dos quais- disse
que deixara aqui «vilas e encontrava cidades», e nestas

um surto de- atividades material e espdtitue l, dipnas de

registo e aplauso.
Filho deste Estado, nunca se esqueceu dêle, trazen

do-o sempre na memória e no coração.
S. Eminência aludiu à gravidade da situação necio

nal, para cuia melhoria vê, nas fôrças espirituais con iu

gadas em ação, o melhor remédio e a mais hábil maneira
de c�/aborar com o Gov êrno do Brasil, empenhado em

eetabilieer a vida\ a ordem e o trabalho no pais.
Q Cardeal veio acompanhado de .seu secretário, o,

reverendo Padre Ivo Celliari e do seminarista Francisco

Nogueira.
«O Estado» apresenta a S. Eminência as suas boas

vindas, âeeeiendo-Ihe integrel; obtenção dos prapôeitoe
q.ue o trouxeram à terra natal.'

Caixa
. I

E conômi'ca'

RECEBIDB COM ESPANTO

"COMUNICACÃO"
o Conselho Administrativo da Caixa Econômica Fe

deral' de Santa Catarina, procurando corresponder às

preferências 'e à confiança dos catarínenses a esta Insti
tuição, com séde à rua Felipe Schmidt, 17, sobrado, vem
comunicar que, alo de agôsto vindouro, inaugurará os

·serviços nas carteiras: 'Hípctecáría, Consignações e

Penhôr. I

Os interessados, à partir daquela data, poderão
apresentar as suas propostas.

Inépcia, pretensão, I
êrro de concordância
e ... agua benta ...

París, 22 (U. P.) -A F'ran-j do govêrno de ocupação tran
ça está Inclinada a juntar-se cês, tendo uma personalidade.
aos

_

Estados Unidos e à Grã- francesa chegado a considera
Bretanha na administração la "impossível". Entre as prí »

conjunta das três zonas ocí- meiras consequências da 0"

dentais Ida Alemanha. Essa in- dem fdi a transferência da ill1��·
clínação decorre da ordem portante, cidade de Trier. da
francesa pela qual setenta e Renânia para o Sarre.•
'nove distritos da Renânia fo
ram Incorporados a província
do Sarre," A ordem 'de incorpo
ração foi dada pelo governa
dor militar francês, gen. Pier
re Kapening, acreditando-se
que tenha sido resultado de
'um entendimento do referido (hCampanha pró-livro" do

C A XI de Fevereiro)..general com Georges Bidault,
., •

,

prímeíro Ministro francês. A
notícia foi recebida com es- Tom'epanto por vários funcionários I

Pergunta o ilustre e mui sabe

dor diretorzm.ho roskolnikoffia-
dor diretorzinho roskonikoff'ia-
no do Diário: "Que dizer· do

sujeito néscio, 'inch�do de pedan
tismo, aguilhoado pela preten
são ...i etc. etc.?"

E êle mesmo resl!onde:."Inep�
tos. Incapazes. Imbecis. E não

passam disso".

Como se vê, o sujeito néscio é

ineptos; o sujeito é incapazes; o

ri sujeito é imbecis; e o sujeito
não p�ssam disso.

•

Depois dessa e das outras, se

ria curioso indagar se as aulas
de português, anunciadas pelo
campeão filológico, são, grautitas
ou são pagas? No primeiro caso,

o Departamento' de Educação
deve proibi-las; e mo segundo, a

Comissão de Preços deve agir
severamente, 'que a freguesia
está sendo lesada.
Razão tinha Voltaire quando

afirmava "que basta um tolo

para desnobrecer uma nação".
Agradeçamos, pois, o não ser o

sr. Zemedeiros nem nacional,
-nem estadual e nem municipal,
mas, apenas, distrital.

COMERCIANTE: Dá um' li-

vro à Biblioteca do Centro Aca-

démico XI 'd'e Fevereiro, Con-

tríbuicás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses

de amanhã I

KNOT
Instituto' de Aposentadoria "e

I PiVisôeâosOEMPREGnóolÍfiS
D. acôrdo com o Decreto-lei n.O 9403 de 25/6/46. a partir de>

1.0 de Julho corrente, são contribuinte. obrigatório. do Serviço Social..
da Indústrio (SESI) tõdo. 011 empregador.. subordinaàoll a ê.t.,

IIn.titutO'A. instruçõe. para o recolhimento dessa contribuição deverão·
ser procurada. com o agente al'recadodol" em que •• tiverem motri-

I culado3 08 empregadore., até o dia 30 ·do corrente.
_ Florianópolis, 22 da julho de 1946. '

No acantonamento da Brigada Escocesa, os oficiais,
depois do jantar, conversavam, enquanto a chuva tambori
lava n.o pano da barraca. Após terem trazido 'à colação o

• mau tempo, os esportes e a Ílndia, passaram a falar em,
elefantes. Nessa altura, o capelão Mac Ivor, revelando os

seus conhecimentos de zoologia, entrou a discorrer sôbre
a diferença anatômica verificada entre o elefante africano
e o elefante indú.

'

* **
- Reverendo - perguntou-.» 'intérprete Aurélio - o Relendo, numa, destas noites hibernais, o livro de .Arn-

senhor, efetivamente, já matou' algum dêsses paquíder- dré Maurois _ Les silences du colonel Bramhle, em quemes? vem a história dos leões do rev. Mac Ivor, Iembreí-me
- O meu amigo duvida? Já matei quase todos os aní- do major Lara Ribas e de que êle, há alguns meses, me

mais que um caçador de verdade pode matar. .Aínda não oferecera, com .amável dedicatória, um trabalho de sua
lhe contei como pela primeira vez abati um leão?

, autoria. O meu prezado amigo é caçador. Nunca o ouvi,
- Conte ..nos essa história, reverendo, I

porém, contar histórias parecidas com a do capelão escocês.
O coronel Bramble impusera a condição de só ouvir li E, escrevendo um interessante' trabalho em que trata profi-narrativa do caçador se fizessem girar o gramofone, com cientemente das orquídeas catar ine-i-

'

o disco de Finzi-Magrini. cantando a Tosca .. Aurélio deu
aos companheiros de caçadas a incumbência de narrar as

corda ao aparelho e o reverendo;. tomou a palavra: histórias cinegéticas ...
- Achava-me em Johannesburg e era meu desejo in- Acredito que o seu amor pelas Orquidâceas tenha

gressar num clube de caçadores, que existia ali e d'e que nascido quando começou a palmilhar os caminhos das
faziam parte vários amigos. Conforme determinavam, os nossas fl�restas, em excursões venaté rias, e, num momen

estatutos, o candidato devia ter morto, pelo menos, um leão. to de dei/canso, a sua atenção foi atraida • pelas maraví
A fim de satisfazer essa exigência, sai à noite, acompanhado lhosas flores das epífitas que en,festoavam a velha árvol'c
de um negro, que conduzia os fuzis, e fui postar-me pró- a cuja sombra repousava. Dando' ilUício; nessa época, à oro

ximo de uma fonte onde um leão vinha 'habitualmente ganização de um orquidáfio, possuI êle atualmente 0'1 mais
dessedentar-se. Aí por volta da meia-noitey-O-�í estalidos raros espécimes dessas plantas de flores tão d�lieadas
de galhos secos e vi, em seguida, surgir por cima de uns que, na observação de Maeterlinck, '''parecem reclamar
arbustos a cabeca fulva do leão. Firmei-me :na pontaria, mais os cuidados do ourives,' que os do jardineiro".
puxei o gatilho, � bala zuniu no espaço e a cabeça do ani- Dentre os colecionadores de tantas coisas existentes
mal desapareceu por trás da folhagem., Decorridos alguns no mundo - selos, moedas, quadros, crânios de índios,
instantes, tornou a aparecer. Disparei a arma novamen- caixas de fósforos - ,os orquid'.ófi,los são, certamente, os

te e o félino voltou a ocultar-se. Ressurgiu aiuda uma vez. mais interessantes. E', não resta dúvida, uma mania como

Dei o terceiro tiro e s'ucedeu a mesma coisa. Eu já es.taya as outras e 'até igual áquela de colecionar gigantes de que
perdendo a calma. Expedi. o quarto, o .quinto, o sexto pro- fôra atacad·o o Gog de Giovanni Papjni. Mas o amador de
jétil, e a fera sempre a baixar' e a erguer a cabeça. Le- orqu:ídeas, diferentemente de outras espécies de amadore';,
vara comigo dezesseis balas. Qualndo ia puxar o gatilho 'deverá .sentir encantos Isempre renovados e, ademais, possuir
pela décima-sexta" vez, disse-me o negro:' �"pirito esportivo porqlu� é! êl� PtrÓ'prli)o, em �allsativas

- Se o meu senhor não acerta agora, ,estamos comi- caminhadas e perigosas excursões, que obtem os exemplares
dos! de sua coleção,.

Procurei conter os nervos e desfechei o meu últim,o Depois, o vel·d.ldeiro orquidófilo pro,cara multiplh:ar
tiro. O leão não tornara a aparecer. Readquirindo ânimo,

I
as variedades de plantas de seu orquidário, POI' meio da

aproximei-me cautelosamente do local em que a fera te-
_ hibridação. E quando, após uma luta insana, a semente,

ria caido, e imagine o que fui encontrar por trás dos ar- daí obtida, consegue germinar, e a planta, atingindo a

builtos. . . f idade adulta, floresce pela primeira vez, com que prazer
- O leão, naturalmente, reverendo. não assiste êle ao desabrochar de uma flor diferente, alcan-
- Dezesseis leões, meu amigo... todos mortos, com çada graças ao seu trabalho -e à sUa paciência, e com que

Orquídeas Catarinenses
uma bala no olho direito!. _. E foi assim que ingressei
no clube de caçadores de Johannesburg.

emoção não lhe admira a forma esquisita, a delicadeza dos
tecidos, a multiplicidade das rores, a harmonia do conjun
to, tendo a sensação de que aquela joia floral é obra do
seu cuidado, do seu carinho e' da sua contínua e desvelada:
vigilâncía.

São as orquídeas diferentes de quaisquer outras flo
res. até ma maneira de nutrir-se, retirando oxclusívamente
do ar os elementos necessáeíos ,à sua subsistência. Se exis-'
tem na nomenclatura botânica, o Gladiolus cardinalis "e
o Cal listephus hortensís, o vulgo só conhece o lírio ou a

rainha-margarida. Mas as orquídeas, não. Assim, por"
exemplo, a Gongora bufania e a Laelia purpurata são
eonhecidas ,unicamente sob, êsses nomes eruditos. Fazem,
elas lembrar aquelas senhoras que se reuniam no

hôtel de Hambouillet e procuravam distinguir-se das ou
tras mulheres, adotando nomes originais, com a diferen-'
ça de que as preciosas ridículas tiveram um Moliere para
causticá-las com a sua, mordacidade, e as Cattleyas e as,

Laelias só encontram quem lhes enalteça a beleza, em todos,
os tons ...

E o maís interessante é 'que não só os colecionadores
trazem tôda essa nomenclatura complicada na ponta da
língua. Alguns dos nossos caboclos, vendedores de o{quí
deas, também não a ignoram, como verifiquei certa ocasião,
ao aparecer-me em casa um deles, oferecendo pàrasitaso.
Elas ainda não haviam florescido e, por curiosidade, per
guntei-lhe se sabia os seus nomes.

- São quase tôdas Cattleya FOl"bessi respondeu-me
o homem.

Informou-me b modesto patrício que o dr. Gualberto'
lhe ha,via ensinado a denominação de várias espécies de
orquídeas. O dr. Luiz Gualberto havia sido, aliás, um gran
de orql1idófilo e um de seu's maiores lHazeres era mostrar'
aos amigos a Sua magnífica coleção e ir indicando cada,
exemplar pela sua denominação botânica.

O major LaTa Ribas é um colecionador dêsse gênero.
Inteligente e tendo estudad'o as Orquidáceas com muito ca

rinho, possuindo grande variedade de plantas e conhecen
do em tôda a costa catari>nense o halbitat de cada espécie, -
escreveu um trabalho de reconhecida utilidade para os seus·

colegas e que despertará nos leigos o interêsse pela cultura'
dessas plantas de flores de tão encantadora esquisitice, sen
do também um apêlo endereçado aos homens de boa von

tade, no sentido de se congregàrem em defesa das Orqui- ..

dáceas, que vão rareando nas florestas de Santa Catarina,
por efeito da ação devastadora dos "seus maiores inimigos,_
os lenhadores e' madeireiros".

•

C. P.' '
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