
foram alv8, ontem, de carinhosa recepção, por parle das autoridades e socie
dade florianopolitanBS, g- exmo. sr. major-brigadeiro Armao'do Trompowsky,

nistro da Aeronáutica, e sua luzida comitiv8.
Mi-

RIO, 4 (A. N.) - Soh a presidência do sr. Nerêu Ramos reuniu

se a Grande Comissão (10,s 37 Constituintes, Iucumbida da redação do

texto condicional. Delíberou-se nessa reunião que as sub-comissões

encarr-egadas (la redação elo ante-projeto de cada caplíltuJo, realizem ses

sões de seus membros, estudando as emendas relativas aos respectí
vos capítulos. No. próximo dia 9 voltará a reunir-se a Grande Comis-

são que aprecíarã os resultados colhidos durante as sessões das ante

comissões. Ant.e-O'ntem terminou o prazo da díscussão das emendas
.

apresentadas ao projeto,
------------------

Apesar da. política dispersiva"""
Bahia, 4· (Agencia Vitória) - Apesar da politica que tu

[�o destróe, as rendas do Estado continua no ano corrente num

crescente animador, pois só na R'ecebedoria das Rendas Esta
duais da Capital, .a diferença para mais no' Io simestre de
�,946 comparada com a arrecadação de 1945 é de vinte e três
milhões de cruzeiros, assim como em todas as mesas de rendas

Recife, 4 (A. N.) - O Co- forte barreiras, com seus âe- .normas disciplinares".
.

Con- e coletoria� do interior, as a�recadações apresentam também

mandante da Base Aérea, bri- signios inconfessáveis". Adian- clue, dizendo: "Cumpre-me o ,�lev�?aS diferenças :para mais, demonstrando a boa marcha

gadeiro Ajalmar Mascarenhas, te declara que, "sob disfarces dever de alertar meus suborâi- (ias nnanças da Bahia.

dirigiu uma enérgica aâuer- astuciosos, insiruuim-se- no seic nados para que não se deixem I' ---O---d-e-s--a-s-t-r-e--d-e-'-a-n--t-e----o--n--t-e-m---tência à tropa contra "elemen- da coletividade, abusando da iludir, dando seu apôio a ini-
tos provocadores que na" ansia boa N, dos menos avisados e ciativas cujos verdadeiros Ób-I
dissolvente de enfraquecer a conseguem envolvê-los em sua ietioos são o desrespeito às
unidade e coesão das fôrças I trama sinistra induzindo-os a "instituições e a traição à pá
armadas, constituem a mais manifestações contrárias às) tria".
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Os' EE_ UUtt, romperam a política de Reu_erá a rrtepr�seD,",!boa vizinhança,-diz o «Izvestía» laça0 de «lr18180
MOSCOU, 4 (U. P.) - O Izvestia publica hoje um artigo e Isolda»

«iirmando que o govêrno dos Estados Unidos rompeu com a. Rio 4 (A. N.) - O maestro
.politica de boà oizintumça de Roosevelt, e está procurando sub- Euge� Skanzer está propor
jugar os países sul americanos através do plano de defesa in-: cíonando grandes concertos aos

ler-�,"!erican,! e de maior penetração econômica. Os povos da frequentadores apreciadores da
América Latina mostram-se francamente alarmados, acrescen- boa musica, através da 01'
ta o jornalista russo.

. .

questra Sinfoníca Brasileira,
no Teatro Municipal. Falando

-l
á

reportagem, o aplaudido
maestro esflanou os projetos I
para 08 futuros concertos que,
vêm sendo aguardados com

grande interesse pelo nosso pu
blico amante da boa musica.

Depois de passar em revista as

óperas que regerá para o pu- •

blíco carioca acrescentou: "Tê- Ante-ôntem, cerca das 231 nesse estado, procurou o vo-

mos tido um pouquinho de horas, na avenida Hercilio LUz,) lante reiniciar a marcha, ace-

I
• ·

t
.

r·
·

d d f t b lh F r te t
ocorreu um uesastre automo- lerando o motor. Já em períeí-

DIC10D OS argumeo OS IDaIS' e e esa ��it� �tisfeft��n:�u repeesr�ó� bilistico. ta .marcha, quando o carro já .

. NURlÇMBl!RG, 4. (fi. P.) ----:- O .d-:..H_erman_n, famosa au- .río está quasí todo ensaiado. Cíéntes do ocorrido, procu- estava em cima da curva, o

,� tond�d� alemã em leis internaciotuü nuctou. hoje os argumen- 'No próximo dia 16 regerei 'a
ramos ouvir o sr. Mário Gomes defeito voltou a se manifestar.

t?S tinais da_defesa. E aleçtn: que nenhum dos vinte e dois na- representação da ópera "Trts- Caldeira, chofer do carro si- Novamente procurou o moto

zistas poder_� ,se1' Zer;almente conden:ados, r:oTC!ue não exis�e tão e Isolda". Há muito que o nístrado, chapa A-14-445. rísta freíar o automovel. Era,
qualquer lei znvernqcwnal contra o crime principtü de que sao Rio assiste a essa monumental Di?se-hos o entrevistado o porém, tarde, o veiculo, se

a�usados, a saber, a guerra, de agressão. Além do mais, o princi- produção wagneriana. A pro- seguinte: Eram cerca de 23 gundo parece, salta o meio-fio

-pto do [uerher ou cheie exonerava os individuas da responsa- pósito .é curioso lembrar que
horas de ôntem quando 'nos e, não encontrando apôío, pre

bilidad� pelo cumprimento de ordens. Citou airuia vári?s atas I "Tristão e Isolda" é uma ho- dirigíamos para casa. Vinha cípitou-se dentro do canal.

âo governo norte-americano, e tentando provar que a. uça das

Imenagem
ao Brasil. O Impe-

na direção o sr. Damião de tal, Felízmente nada de grave

Nações e o pacto Kellog já estavam mortos ,antes de 1939. rador Pedro II era grande ad- proprretárío do aludido veícu- nos' aconteceu. Apenas escoria-

M -f' Imirador
de Wagner-tendo até lo. Nas proximidades do .11, ções. O carro é que, corno vêm

anl estou-se fa·vorável ao aumento copios.a co.rrespondenCI.·a. entre bergue Noturno ínopín ida- os senhores, pela fotografia,
d b Ih t t O

mente apresentou-se um defei- sofreu graves danos.
Bahia, 4 (Agencia Vitória) - Depois de meticuloso exame'

os o�s rr an es. espm o?: .

to na instalação' elétrica. Pelas declarações que nos
dos estudos feitos pela comissão desígnada e pela Secretria da I!rniPela�or. possma,. envlad� Tendo o. sr. Damiã�, ante;" prestou o sr., Caldeira, não
Fazenda, para concessão de aumento de vencimento ao run- p.elo pr�prIo con:i:po�ltor,,, par- que o defeito se mamfestasse, houve ímperícía e, sim, falta
cíonalismo do Estado, em geral, o sr. Altino Teixeira, Inter- .tItur�s "

Lohemgnn
._

e Tan� veriflcado que uns cavalaria- de sorte.
ventor interino, resolveu despachar para o Conselho Admínis- nh�vIer : u�a ocasiao escre-

nos da Fôrça Polícíal do Esta- . Damos, acima, para que nos
tratívo o processo correspondente, o qual dará entrada, naque- v�n�o a Wagl?-er, �edro U pe- do se aproximavam e,. 'com re- sos leitores tenham uma idéia
1e órgão, ainda hoje, O interventor manifesta-se, no seu despa- dlU-d,he que VIesse at cOsrte, Pb�- ceio de colhe-los, freiou o car- da queda sofrida pelo veiculo,
cho favoravel ac aumento 'nas bases propostas.

. r.a ar um con�er o. ensl 1-
C b f',

.. llzado pelo convIte, o autor de 1'0. om a mano ra, os arois um aspecto de quando o mes-

novamente irradiaram luz e, Imo era retirado do canal."Anel de Niebelunen" compos
especialmente dedicada a Pe- .

dro II, sua maravilhosa ópe
ra, que no próximo dia 16 es

peramos apresentar aos fre.
quentadores do Teatro Muni

cipal.

··Cumpre-me ,-
O, dever de'

meus subordinados"
alertar

Não __
se ímpresaíonou

com o trotomenfo 1
LONDRES, 4 (U. P.) - A rádio ,te Moscou anuncia que

um escritor russo, de volta a uma viagem através da Alema
nha, declarou que não ficou impressionado com o tratamento
que recebem os antigos membros das forças alemães, na zona

norte-americana de ocupação.

Preparam-se para a seôunda experiência
SÃO FRANCISCO, 4 (U. P.) - O almirante Blandy, en

carregado da realização das experiências atômicas, informou
fjue já estão se realizando preparativos. para a 2a prova a ser

�ubmetida, Espera-se que nessa experiência. os alvos sofram
.maiores danos, emboTa nenhum deles deva ficar diretamente

, pat' sôl),re a bomba .

. Sugerida a extensão do aumento :68�s::r�ê�té,
RIO, '4 (A. N.) - I:g.forma-se que a Federação dos Tra- Rio, 4 (A. N.) - Noticia-se

balhadores em Carros Urbanos, acaba de sugerir ao g-ovêrno que o sephor Washington Luiz
que o aumento conceÇiido ao pessoal da Light se estenda ai Pereira de Sousa, ex-presiden�
todos os trabalhadores de empresas de carros urbanos do te da República, regressará ao

país, Brasil até o fim deste mês. Um
dos filhos do ,eminente esta
dista partiu para Nova Iorque,
afim de acompanha-lo na via
gem de regresso, que se veri

ficará, ao que se adianta, viá
aérea.

Sub�tituida por sentinelas'.egípcias
CAIRO, 4 (U. P.) -. As forças britanicas evacuaram hoje

() seu pri�eiro posto no Egito, a grande cidadela do Cairo.
Sentinelas egipcias substituiram a guarda britan�ca.

I ..

'

ReunIU-se a grande
•

comlssao
-

Vae ser devolvida
falDosa coleção

ANGERS, 4 (U. P.) - A famosa coleção de peças de ouro

da época romana, avaliada em mais de 3.600.000 francos, foi
,encontrada e vai ser devolvida a .seu lugar, o Castelo de Aze
rat, na BOI1gon,ha, de onde hav}a sido TOUlbada 'por grupos na

zis S. S., em março de 1944 e levadas para fora do país. A va
liosíssima coleção é proveniente das e�cavações feitas na Afri
ca 'do Norte, consta de 177 peças e é a unica no mundo.

a

Atingida pela segunda ·vez
PORTO ALEGRE, 4 (A. N.) - Na manhã de ontem caiu

um ráio sobre uma das torres da Igreja das Dores, que é um

dos mais altos templos católicos desta Capital. Em consequên
cia, a torre em. questão ficou danificada, apresentando, além
do rombo produzidO' pela descarga elétrica, uma extensa fenda.
E' a segunda vez que esta Igreja é atingida pelo ráio, já tendo
s�do danificada em idênticas cohdições sua outra torre,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIO SCHAEFER
- Rep.resentante

I
Caixa ?cstal, 5756

I
Bristol, (U. P.) - Não é exato

End. Te!.: Mariely que o general John Lee tenha aflr-
mado que 'Os russos eram pouco c-i

._-....------------- vilisados, 'fiO discur-so que pronun-
cioin ern Bristol, no fim do, mês pas
sado. Esse desmentido foi. feito por
James Owen, prefeito de Bristol,
em resposta ás acusações formula
das pela emissora de Moscou.

Comissão Municipal
de Preços

COMUNICADO -\N. 10
A C. M. P. informa ao' público

consumidor e ao comércio em ge
r-al que, atendendo as condições do
momento e as necessidades do

abasteciment�� resolveu to-

Reabertura do lerar, a ti<hllo preçário, pelo prazo
.

máX!imo de 20. dias, até .q·ue se pro-

Lilboratõ'r,·o cesse o reajustamento da tabela em

vigor, de acôrdo com ,a C. E. P.,
Radio-Tecnico-Electron as s·eguintes a.lterações:

Fundado em 1935 Batatas: atacadis,la ou feirante-
Montagem de rádios,. Ampli· Cr$ .85,00' o sa,co; varejista

I
ficadorell-Tran.mi..or... Cr$ '1,90 o quil'O.: ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL

Material importad,., direta- A••unto.: Jurídicos _- Co:rnerciais -. Rurais e Informativo.
mente do. U. S. A. Farinha de mandioca de la: ata· Bndereço Tel. ELIBRANCO _ LAJES � SaD�a Catarina
Proprietário ,catdista ou feirante: Cr$ 42,00 o sa· Çonsulte no,sa 01'ganiz:.çÕo ontes de ae decidir pela com-

Otomi\f GeorgeS Bõhm co; varejista - Cr$ 1,20 o quno. "Jra ou vend.a de imoveis. pinhai. ou quo1quer

I
E�ectle - Tecnico - Profi..ionaJ Milho: Atacadista ou feirante -

_

empresa nelte utado �
formado na Europa C $ 5" 00

..

t

I
Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRP.NCO :'

:?lorianópolis
,r, a, o saco; vareJls a -

•. - .

A D V O G A D O
"'uCl.)oa-o PI'nto n 29 -- Sob. Cr$ 1,10 o mIilo.

R F' R
,.

54 C' P t I 54 F' n 54.... ,"'
ua reI ogerlo, - aIxa os a --- o e

'

........ Florianóip'Ülis, 3 de Julho de 1946.
. .,-- _

Aos nossos

Agenjes
Leiam . todo dia esta (oluna

até' o fim
-- P.dimos avi.ar por telegra

ma. quondl) o jornal não çh,egar
.no me.mo dia.

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

I' QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO J.EITOR: S. o""que lhe

inreressa é, realmente, uma providência
.,ara endireitar G que estiver errado cu

para que alvurna falta não se repita; e

�ÃO o escândalo que a sua r.clamaç�o
IOQ. queixa pod1!rá vir a causar, encamí

nhe-a á SEC-::ÁO RECLAMAÇõES,
de O l!;STADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento 'ae quem
de direito, recebendo v_s. uma informa

çiif) do resultado, embora em alguns ea-
I

S09 não sejam publicados nem a recla-

r
mação nem a previdência tomada,

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

AUMENTE
seus· negócios em Sã.o

Paulo, confiando-os a

DOENÇAS NERV<)SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenÇ1M5 nervosas, quancle
tratadas em tempo, são mal� per.
feitamente remediáveis. O "urandel.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d,
tais enfermidades. O Serviço Na.
eíonal de Doenças mentais dispa,
de um Ambulatório, que atende gra.
tnhamente os deentes 'llerV080B IDo

digentes, na Rua Deodoro n. d.. ,
à. 11 Iboru. éliàriamente.
,._----------

ESCRiTóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fnolis,
Encarrega-se de: compra, venda, bi ..

peteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Orzaniaa, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

'----------------------

B R IT O
o alfaiate indicado
Tirad6ntes 7

----'----------------------�I---.
AOS SOFREDORES

A Dra. L. Galhardo, ex-médica do
Centro Espírita' Lua-Carldade e Amor,
comunica a mudança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 20
andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

fi oferecer' os seus préstimos. Escreva

detalhadarnente o nome, idade, eude
reço, enviando envelope selado e subs
crito para a resposta, juntamente com

a importância acima,

. I

I,Beneflclando
'a Ievoure

Me\rece especial relevo a. no

tícia que nos chegou do Rio, de
que o Govêrno assinára um de
creto, isentando Ido serviço 'mili
tar alguns milhares de lavrado
res de alguns Estados.
Bem inspirada em sãos propó

sitos patr'ióticos, a medida, den
tro de muito pouco tempo dará
seus frutos.
Estamos ainda bem longe de

sermos um país antarquico, e pa
ra cumprirmos- essa finalidade,
não há dúvida que havemos de
cultivar Q solo, sob tôdas as suas

formas de cultura.
As massas que saem dos cam

pos para as cidades, por meio do
sorteio militar é muito grande, e

dificilmente regressam às suas la
vouras. _

A vida da cidade, mais fácil e

bela, exerce um imperioso atra
tivo para o homem do campo e

da montanha, que após um longo
período de nela' residir não mais
deseja voltar às fazendas e cultu
ras, onde .o trabalho é penoso e

a vida difícil.
Evitar, assim, neste momento,

o desvio de braços da Iavoura, é
uma obra' de defesa patriótica.

Crui Vermelha ftustriaca

ESTADO I

Não é exato

A CRljZ VE)lnrELHA BRASILEfRA comunica a tôdas as pessoas
interessadas que o Comité Austriacc 'de Socorros ás 'Vi tinias da Guerra,
conforme instruções recebidas da Cruz Vermelha Austríaca, organizou,
sob o patrocínio da Cruz Vermelha Brasileira, 'O Serviço de Remessa de
Pacotes de Viveres para a Austria. As inscrições para as remessas de

pacotes fornecidos c confeccionados pelos THANSITo.S INTERNAtCIO
NAIS LTDA. serão recebidos a partir de 10 de julho (Sábados e Domin-
g·os excluídos) nos endereços seguintes: I

lHO DE JANElnO, por ordem do CASVG. T. I. LJa. Av. ÁJmt.e. Bar-
roso 91 s. 911 (das 14-16 horas):

Nas Delegacias do CASVG;
'São Paulo: Rua Libero Badaró 92;
Curltiha: Rua 15 de Novembro 267;
São José - Ftorianópolís : Rua Getúlio Vargas 362.

Porto Alegre: nua GaribaldL 298.
Remessas diretas do Brasil e entregues na Austria pela Cruz Ver

melha Austríaca.

Cons. Mdrrd,35 - Floridnópolis
Cdixd Postdl, 19�

. End. t.legrdfico: ·LUAMA" - Fon�s: lS62j6�
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Vida Bancária

Notas Cien tíficas

Notas Rurais �;II
Esta tísnca .�.
Nem 1.'ôdos Sabem
A. D.Al\lASCENO o

Govêrno do Estado
:?.turtsprudncía '�

Vida Militar
Noticiàrio do Exterior

Noticiário do Pais ilArt ígos de Redação
JADJO M. CAI,I,ADO �
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Concursos <.:,7
Artigos de RedaÇIQo
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Notas da Pr�feltura .,;;

Vida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social

Vida Feminina

Religi�o
PEDRO PAULO MACB'�

Esportes.

. J

FARl\IÁCIAS DE PLANTÃO."
RANTE O M1!:S DE JULHO'

6 (sábado à tarde) - Farmácia
(Modema - Praça 15 de- Novembrp,;

7 Domdmgo - Farmácia Modefr·
na - Praça 15 de Novembro.
13 (sábado à tarde) - Farmácia

Sto. Antônio - Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia Sto•.

Antônio - Rua João PÍJlltO.
20 (sábado à tarde) - Farmácia ..

Catarínense - Rua ,Tr,ajano.
21 Domingo - Farmácia Catari�

nense - Rua Traj-ano.
27 (sá-bado à tarde) - Fanná-·

cia Ralllliveira - Rua Trajano. f
28 Domingo - Farmácia Rauli-

veira - Rua Tcaiano .

O serviço noturno será efetuado."
pela Farmácia Santo. Antôlullo sit:;'J>
à rua João Piruto.

Imn]�imfk,IijQtm
I

TELEFONES MAIS NECESSITADO!!
Bombeiros .... , ....•... ,......... 13t3'
Polícia ... , .. , .... ,.............. 103'"
Delegacia O. P. Social ., .. ,....... 1578'
Maternidade , .....•... , _ lISS·
Hospital Nerêu Ramos .......•.• 831
Santa Casa ..... ,................ t036·
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• I rs:s.
Assistência Municipal . _ .•... _ . �.. 166'
Hospital Militar' _. ll�'.
140 B. C. . , ,."....... ]·SJCP'
Base Aérea 78t'·
7' B. I. A. C. . , ,.... 1593'
Capitania dos Porto••.....•.... ,.. 138(\:
]6" C. R. ".................... 160&··

FÕ'�a P�licial 12031>'
PémtenclaTla , ••. ,'........ lSt!!k
"O' E'st;>.do" .......•.......... ,. _ t02:if··'
"At G'1zeta" .: .••. O" •••• �i)S�}'-
"Diário da: TardeH 1579'
L. B,' A: ... ,.,................ 164:>'"
Emp. Füneró r;a Ortiga .• , •••••• , toaI"

Deseja obter
�emprego ?
• Procur@ então' a nOSS3 Ger�... ·

; cia e preencha a nossa "'ficha d�.
,

infol'maiiões' úteis", d-'\ndo tôda&ll"'
·

as indicações possíveis. que tt}!t''''
·

m-os prazer em recQmendá.lo (a)'
'; a'�s' interessad·os na aquisição' dll"

: I)ons funcicmãrios (as) •
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Soirée oferecida à Delegaçãe do
20,30 heras,

TENIS CLUBE- Dia 7, domingo,
Tabajaras Tenis Clube, de Blumenau, com início às

Dias 6 e 7, torneio de ténis,

..

Social ���!�Jp�� -:e�to!:!9a�S?or��I!�elkttv2!.

gundo informa, a agência Tan- intitula o seu artigos "Nossos ceb�r uma soiuçiio c?ntrana a
-

1ung, a imprensa j�..lgoslava d i r e i tos são espezinhados. razao � aos. prz:z,ClIJ!OS [uruia
pTOtesta energicamente contra "Por seu lado, o jornal "Glas" mentais de Justzça_ mtemacio

a proposta de Biâauit, na so- salienta que _a paciência dos n?-l ,e de .re�onheczrn:ento 'dos

lução da questão de Trieste. O jugoslavos nao reszstlra, se o dzreztos vztazs dos aJiados .

Para bem servir ao leitor 1'30. 6, pela aeronave "Tupi" pp
(,.desta secção, necessitamos da CF.:X da Cruzeiro do Sul
. sua colaboração. Escreva ou I Para Porto Alegre: Heitor
-.telefone infonmando-nos: Francisco do Livramento Stei-

a) - quando estiverem ner, Carlos Neves Galluf e Luiz
-errados nomes 0\1 datas aqui Atanazío Gonzaga: Desembar
.mencíonadas; caram n amesma data: Prece

b) - quando pessôa de dentes de Joinvile: José Arme
.sua família ou de sua amiza- síno Rodrigues; Procedente de
,.de nascer, casar, viajar, fizer São Paulo: Adolfo Schloesser

,

.-anos ou falecer. e Joaquim Alcântara Santos;
Sómente assim readaptare- Procedente do Rio de Janeiro: IdDecreto de 19 de j1l1111O de 1946 1 Gu�rino Bodanese - em,

.mos O nosso cadastro social. Selene Fernandes Luz e Oscar o INTERVEN'l'OR FEDERAL RESOLVE Jose B:ugmanll - Idem.
,

.

Napoleâo Poeta Mor-ais - SIm, arquivan-
Alvim Schmidt. Reformar: do-se o processo,

De acôrdo com a letra e, § 1'0, do art. 37, Sir iaco João Kalafatás - Idem.

ANIVERSÁRIOS: Passageiros embarcados dia
do decreto-lei n. 1.299; de 20 de março Id��ancisco Fernandes de Alcântara - Idem.

2. 7, pela aeronave "Arr.ertca de 1945: /

Deladino Tiago da Silva _ Deferido. Ar.
SRA. ARACÍ VAZ CALADO do Sul": Para o Rio de Ja- Pedro Aniceto Espindola, sar-gento-ajudante quive-se o processo.

"

da Fôrça Policial do Estado, por ter sido j ul- Fridolino Scheidt � Sim, em face -dc pa-Aníversaría-se na efeméride neiro. Jorge Nascimento Cas- recer do sr. Secretário da Fazenda,
gado t definitivamente incapaz para o serviço Joana Corrêa Gomes _ Sim -Ó,-que hoje transcorre a exma. tro, Zulmira Maria da Silva, ativo percebendo o vencimento anual de .�.. (3070)

sra. Arací Vaz Calado, digna
I
Rodolfo Mário Veiza Pamplo- c-s '6,718,80 (seis mil setecentos e dezoito

B
22 DE JDUNfJHOd A

.
'-'

.'
. . I Estefano ecker - e en o. rqulve-sc.espôsa do sr, Jairo Calado, na, Zanzibar Lins, Victor An- cruzeiros e OItenta centavos), proporcionais a 25 DE JUNHO

.

t" d f
.

I t
. � . 24 anos de serviços. Mar-ia de Lourdes Mafra - Pede paga-_propne ano a nossa con rei- enio Peluso .Júnior, Braz

Requerimentos despocltados mento de' Cr$ 83,90, resultante do aumento de
.ra "A Gazeta" e membro. do Francisco Ferreira de Abreu e 21 DE JU:\HO vencimentos do Ct!}'SO Complement�r - Re-

Machado & Cia. - Arquive-se. lacl.One-se. a ln:portancla de Cr$ 8.>,90.
.Conselho Administrativo do José Annisino Rodrigues; De� Luiz Busuardo _ Sim. .Arquive-se 0, pro- Carmelita Lima Canhola - Pede relaciona-

._Estado� sembarcados na mesma [! a ta: ce���'iz Porfírio' Fagundes _ Idem. �:en��n�l�ne?l�l:�ltd� ��ê�esd�n���!�nh�� ��1Tl:���
Dama de grandes virtudes e Procedentes de Porto Aleare .

Jorge Salum S, A, .comercial - Idem. - Relacione-se a importância de'Cr$ 50.00.
I.J Teodoro Samangorczewski _ Idem. Acindina B'rasinha Dias - Pede relaciona,

.destrutando de um vasto CÍr- Abicaíl C'aruso, Orlando Caruso Lili Scheidt _, Idem.
'.

menta da quantia de Cr$ 41,90 -- Relacio-

-culo de relações, sociais, rece- e Maria de Lourdes Caruso; pr;;':�����o Medeiros - Deferido, Arquive-se o ne�I�I'ia da Glória Oliveira _ Pede paga-

'berá, por certo, ínumeras fe- Procedentes e São Paulo'. 2.0'e Arnoldo Sell - Sim. Arquive-se O pro- menta de Cr$ 83.90 - Relacione-se,
.ue; UlJ.J.J.

....

cesso. Helena Ferrari _ Pede pagamento - Re.

.Iícitações, ás quais nos asso-: Pessôa Guimarães. Norma Pes- Iacione-se.
.. , Júlio Cantisano - Pede pagamento - Re-eíamos respeitosamente. sôa Guimarães, Anatólio Pln- Com nstes a .'OW'I·S- lacicne-se a irnportânncia de c-s 83,60,
ti Júlio Cantisano - Pede pagamento - Re-• heíro Guimarães) Lídia Lesk- lacione-se.

LOURIVAL ALMt:IDA sing, Belaut Hilbert, Alberto 8a""0' de Preços José Amelretti - Pede pagamento de diá-
....... rias - Sim, em Iace <10 parecer da Cespe.Deflui. hoje; o aniverllário nata- Paulo PEreira, Vicente ele Paula 28 DF, JUNHOJício do ar. Lourival Almeida. di-

L
.

A d M' h' 1 AI Hccebemos a seguinte carta: Marília Ccvacrd - Pede pagamento - Re-
-l;!'etor-gerenta do Banco Popular e

UIZ rman O lC 1:e on. - Iacionc-se a imjjortância de Cr$ 80,60,

...Agrícola de Santa Catarina e nos- Alnleida Prad'O Netto, Bruno Umo, sr. redator - Saudações --: Vanda 1I1ir05ki � Pede pagamento - Re·
,

Sell' COnCeI'tua-'o J'orn.al é O único lacione'se.
,.0 particular amigo Tonso Frank, Silva, FranGisco ti Judíte Viana - Pede pagamento - Rela·

".... ,. 1 d' ,
. -

:1'd'
. cione-se a importâncid de Cr$ 167,80.n..Uitl.slrno re aciona o, no. cu- Bustaulente e Delarich '-'iebel. que, sem parxoes pai 1 anas, aco-

Ibraima Mambrini _ Pede pagamento _

-�ulo" bancário.. .ociol e inteta- lhe tudo que possa servir d'e bene- Relacione.se .

.. c:tual. o aniversariante terá opór- Procedente ,�do Rio de Janeiro. Edite Soares _ Pede pagamento _ Rela.. .

ficio à coletividade. Re.ceba, por-' . _.

d C' 83 91:únidade de receber de seus amigos Os ny Ortiga, José lVlauro- Orti- Clone'se a IInportancla e ". ,o.

t t t d
. ,

t
- Diná �1endon�a Ge:yaerd - Pede pagamen-,o. maia inequívocas demonstra- ga, .Roberto

.

Inácio Pod.iack, am. o, es as enunCias e suges oes:
to _ Relacione.se.

'

<çõea de apreço e simpatia em qua L.AIll'-_ival BastAS d.e Menezes, As quitandas e armazens de secos Otávio da Costa Pereifa - Pede pag�mell'.é tido, às quai. nos a8liociamos, v 'V

Ih d O t'nuam explorando
to - Relacione·se.

• .iVlanJel Florentino. Machado. e mo a os C -TI I

WALTER MORITZ Jnoc'encia, Fernandes Machado,
no negocio de lenha, vendendo o

A
.

d F
.

E 'ld d C cento de achas a Cr$ 5,50 e 6,00,Transcor:r:e, hoje, o aniver- gnpa e ana, CI a e as-
porta,nto à razão de Cr$ '55,00 e O .PRECEITO DO DIAsário natalício do sr. Walter I tro Faria, Futh Ramos, Alfredo 6000 'Ih' S- I SILEANCIO CRIMINOSO"t .

tá
.

d I T od . R' O F ,o nu eIro. ao e as: uma na
_.MOl'l! z propne no a con- e 010 USlllS e smar tan ..

I G I B'tt t 8? Tão tremenda. lião a. can••-

J.� ·t 00' "H l'
.

M 't" OlS'co da Costa rua Tenera I' encour n. � e ou-
�eI U a � o]oana OrI Z· .

.

T" U
.

fl qu�ncia. doa doença. venére� peira
e • Passageiros .embarcados dia

tra na

d ravbes��, . ru?ua� �m ;- o indivíduo e a ooletividade. que
NARBAL VILELA 3. 7, pelá aeronave "Tamoyo": grante .

esAo' e IenCl� a t

et� e.ó por indif.er.!,ça ou crueld�de
preços 'S SerraI1IaS con lnuruu para com o prozimo pode aIguemA data que hoje transcorre, Para São Paulo: Vicentina

.

1" b I' d d .ilenciar em t&rno do a..unta. ou
. """'ID'ala o anl'versa'rl'o natall'- Pinto Rosa, T:e'a PinL Ros<.,

com os c aSSlCOS a aIOS ·e ven er
I b _,

.� "'U �

doces. A serraria do sr. Linhares negar .ua co a oraçao a campCl;-• -cio do sr. Narbal Vilela, com- Vera Be.rtha Molenda, Manoel não atende aos pedidos feitos por
nhp C;���r!ai:f)�h�:r e divUlgar.]petente funcionário publico es- dos Santos Mihgatos, DoJ..Jres �elefone. Os arrnazens recusam o. preceito••anitcirio. de com-':iadual. Janchis de Orbez e Dr. Ec:son v,ender a ba,nha colonial, com o bote à. doença. van'reaa. SNES P. ALEGRE � FLORB.Nó,'" Swain; Para o Rio de Janmro; fim de só venderem. a refinada que POLIS _ CURITlBA.OSNÍ DUART.E PEREIRA Ester Navarro Renaux Soã.o é mais cara. A verdura está exigin- Q.UINTAS E DOM1iNGüS

Faz anos, na efeméride que, Batista da Costa Pereira, Nair do urgente tabelamento. A explora- D-coolag.em de Fl.oríanóp<,lis,
_]loje transcorre, o sr. Osní I da Costa Pereira, Lourival ção cheg-ou ao a'll.2'e. Um molho d'e ás 14,15 h()lTIls
""lb, t P

. J Ub ld CA J '1' C d
� � CURITIBA - P�QRI A.t�Ó-_Violar e erelra. a o amara, u la ;ar oso 3 cenouras está custando Cr$ 1,50. POLIS _ P. ALEGRE*

• Câmara, OLga Voigt Lima Dr. E o pão? O ue 50 centavos passou SEGUNDAS E SEXT �.S
SRA. BEATRIZ BULCÃO limar Corrêa, José de Menezes, a ter o mesmo peso do de 20: A 'Decolagem de Florianópolis,

VIAN.A GALLOTTI Alfredo Habitzel, Maria �Tosé Comisão de Preços apenas fez pa-
ás )0,00 h:oras

Assinala a data de hoje, o Salgado de Oliveira, Lídia Bai- r.ar o ablLSo, mas não debelou êste ODEON - O liiier dos cinemas FILl;t'lo�gõES:BD. LA---transcurso do aniversário na- ti Martins, e Myrtis Batti Mar- abuso. Os "gaugsters" da miséria A's 77<2 horas PORTA _ TELEFONE _

-1al.ício da eXiIl1a. sm. Beatriz tins. a�heia e os cambistas negros de co- Ses.são dedicada. ao Belo Sexo 1325
:�cão Viana Gallotti, digna lal'inho duro vivem. escarnecendo - Uma comédia século XX! V e -n'iciar a'aSpôsa do sr. dr. Arquiles Gal- da dor daqueles que vêem selLS fi- CORAÇÕES SEM, PIWTO a I

.

.

_}<ltti, coronel médico do Exér-
Aldo Rocha e Ruth lhos em andrajos, d'esnutridos e Ai.mlée - Luiz Tito - Afonso I,-Imagem,cito Nacional.' .

sem fôrças para se tomarem ho- Stuart - Antoníeta Matos -
f-id,élia Rocha C t Ce Al" H llywood 4 (U P )

.

A.mens dignos da família e da Pá- Nelma OS a - sar encar o , .. -.'

participam aa. parente. e
tria. Quando virá o tabelamento - Chocolate - e Marlene, a Century' Fax iniciará a roda-

amíqi)a o n08cimento de
f' Ca t· fmaia uma filhinha. para as roupas, 'Os sapatos, os pro- rainha do samba gem do ilme p run room

dutos farmacêuticos ,etc., tão Íle-' No programa: - ,Noticias da Castile, com Tyrone Power, na
cessários. Deixem que os custosos semana 45x41 - Nac. DFB. cidade do México, em novem

casacos de �el1es, as jóias, a chruu- A Voz do mundo - Atualidades ,bro ou dezembro próximo, por
pague, a seda: e todOs (;)S artigos de Preços: - 4,00 - 3,00 - ser esta a melhor época do ano

luxo �lcancem a casa d_os milhões, 2,00. naquela C3Ipital.
mas ponham um fim à exploração Censura: -:- Até 14 anos.

do q-...e é indispen.s.áJvel à vida. das IMPERIAL - O seu cinema
a clásses médias. E 'o povo explorado A's 7 Yz horas

que demmcie seus eXd)lora.dores, Ulti11UJ. exibição
fre." * o qual fiCá nula a ação das AS AVENTURAS DE TOM

�iítoridades. As Comissões de Pré- SAWYER
ços encontram dificukfa'des porque (Tecnicolor)
indivíduos sem escrúpulos procu- Tommy K.elly - Ann GiUis
ram criar embru'aç.os; mas não es- No programa: - Imrugens
moreçam e receberão os agradeci- do Brasil - DFB. - Fox Air
mentos daqueles que encontram na plan News - Atualidades.
sua ação grandes benefícios. Preço: - 3,00.

.

De um1,l assídua leitora Censura: Até 14 anos.

Vida

MENINO JACEGUAY
Engalam-se, hoje; o lar do I.&1.'. dr. Benoni Laurinda Ribas,

r,diretor do Departamento de-:..------ _

13aude Publica, e sua eXIna.1 SERViÇO DE-esposa, sra. Usa Fenerschxcet- i.
'1e Ribas, para festejar o ani- METEOROLOGIA
- versário de seu galante filhi
;11ho Jaceguay, que oferecerá á
reus amiguinhos, lauta mesa

.-de finos doces e guaranás.
JOSÉ MARQUES BRANDAú
Transcorre, na data de hoje,

1{) aniversário natalício do' sr.
.

José Marques Brandão, fun
rCÍonário da Fiscalização dos
'Portos nesta Cidade.

,* B R I TO

Previsão do tempo. até 14 hora.
do dia 5, na Capital:
Tempo: in.tável.' pa••ando

bom. .

Temperatura: em declínio.
Vento.: do quadrante .uI.

co•• ,

Tart:lperatura. extrema. de ontem
máxima 17.6; mínima Hi.6 .

Relaçâó, dos passageiros que
. �m1:arcar_a:m_'.nest.a Capital, dia

o alfa;ale indicado
Tiradentes. 1

,
-

Resenha�forens�
Habeas-corpm; n. 1.620, da

comarca de Lages, em que é

impetrante o dr. Hélio Ramos
,

Vieira e paciente Horacídes
Gerônimo da Rosa. .Relator o

sr. des. Alfredo Trompowsky,
decidindo o Tribunal, prelimí
narmente, converter o julga
mento em diligência, para que
seja avocado o processo .origí
nário. Julgou-se impedido o

sr. des. Mário Carrilho.
I\.'evisão criminal n. 103, da

comarca de Joacaba, em que é

requerente
.

Joaquim Ennes
Torres. Relator o sr: des. Luna
Freire decidindo o Tribunal
indefe�ir o pedido.' Vencido o

sr. des. Silveira de Sousa.

Agravo n. 1.596, da comar

ca de Blumenau, em que é

agravante Augusto Beduschi e

agravada Ana Flores Marten
dal. Relator o sr. des. Alfredo

Trompowsky decidindo o Tri
bunal negar provimento ao

agravo para confirmar a sen

tença agravada que tem apôio
na prova dos autos.

TOME·KNOT
O MELHORAPERITIVO

NOVO HORARIO DA

OOMERCIAmE: Dá um li-
vro à Biblioteca do �ntro ka- ,

déniico, XI � Fev'lereiro. Con�
\

.

tl"ihuirá,<;, � para a forma

Ção cultural dos catarinenses
I doe amanhã!

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

CASA MISCELANEA distri·
buidora \ dps Rádios R. C. A

Victor, Válvulas � Discos.
Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais EDIT-AL
•

JUIZO DA 2a VARA
Edital de cítacão com o prazo de

'30 dia.s I

•

•

PIOBACILOSE DOS Ü Dr. Hercilio João da Síâva Me-
BEZERROS diros Juiz de Díreíto da, segunda

A píobacílose, mais conheci- vara da comarca de Florianópolis,
na forma da lei, etc.

da pelo nome de "peste dos Paço' saber aos que o presente
pulmões" constitue uma entí- edital de citação de herdeiros com

dade clínica caracterizada pelo o prazo de trinta dias virem, ou
.

t de t dêle noticia tiverem, haver se ini-apareCImen O 'e umores cu- ciado neste Juizo e cartório do es-
tâneos, de tamanho

.

variável crivâo que êste subscreve, o ínven
Iocalízados em qualquer parte tár io dos bens que ficaram por fa- 1. " que o cima, um estra-
do corpo. lccimento de Jóão Gentil Vaz; e nho pássaros índú, em líherda-
O'

- havendo o inventariante declarado '
, s 'pulmões" poderiam ser, acharem-se ausentes' em lugar igno-

de e amarelo e, quando preso
num exame rápido, confundi- rado, 'no Rio. de Janeiro, S., Paulo. numf- gaiola, torna-se verde ou
dos com o berne, porém o gran- e Rio Grande do Sul, os herdeiros vermelho,
de número de tumores e a au- menores Ir-iê e Ivone filhos da fi- 2 ...que uma tonelada dá
sêncía do orifício (sempre pre-

nada Maria Leopoldina Vaz Gern
gua do Oceano Atlântico, ao

que foi casada com Arnoldo Gern;sente no caso do berne) c ms- T' A t di S d evaporar-se, produz apenas 18e . ose ugns o :e ousa, casa o,
tituem Caracteres diferenciais. Maria de Lourdes de Sousa, casada, quilos de sal, ao passo que uma'

Os animais apresentam-se Eugenia Sonsa, casada e Ivone Vaz tonelada, dágua do Oceano Pa
"triste, abtídos, de cabeca de Sousa G_uedes casa<:Ia com Pe- cífíco produz 79 e uma tonela-

> dro Napoleão -Guedes, filhos estes ,

baixa e pelo arrepiado", quan- da finada Braulia Vaz de Sousa da dágua do Mar Morto produz
do não. guardado pelo pús. Os que foi casada com Paulo Augusto 187 quilos.
inúmero abcessos disseminados de. Sousa, dto' os mencionados her- 3. .. que o. jôgo de xadrez
pelo. corpo podem-se <abrir, dan- de:ros para comparecerem neste 'J'aponês é 'Um dos mais eomplí-Juizo, ou se fazerem reoresentarp .' .

do vasão ao pús cremoso. e dei- afrirrn de se manifestarem em todos' cados do mundo, pOIS o taboleí-
xando aberta uma. ferida de os têrrnos do dito inventár.io até, ro tem 81 casas e empregam
caráter ulceroso) exalando um f�naJ sentença, sob pena de re:v,elia. ee nele 20 peças, as quais aín
pronucíado cheiro desagradá- E para que chegue a? conhecímen- da mudam de valor quandoto de tordos a quem interessar pos- .'

vél. • .

sa, mandei expedir o presente, que I che?,::m a uma
. determmada

Em geral, não há febre, mas vai assinado na forma da· lei. Dado ,'!WSIÇao.
as complicações, tais como a e 'pas�ado nes�a cid�d'e. de .

Floria- 4'. .. que a madeira- do que
"díarréía, pneumonia, etc., nópolis, aos vinte e .dms dias do bracho 'árvore que só existe nomês de Junho de n111 novecentos '

.'

,precipitam a evolução da do- quarenta e seis. Eh Artur Galetti norte. da Argentina e no oeste
ença.· Os animais adultos su- escrivão subscrevi. (assinado) Her- do ,Faragu.ai e de cuja casca Sê

,portam melhor a doenca, em- cílio João da Sil:v'a Mede�ros. Na· obtém o extrato de tanino. pa
bora permaneçam doentes e

margem i �elo afinal. Esta confor-
ra curtumes não é só tão dura

- I me o original ao qual me reporto 't bé
.

mal conformados. 1 e dou fé. como o aço, mas am err:. mui-
A maior frequência da do-l . Artur Galetti' to mais pesada do que a água,

ença, n� perio:do ,d� �ez€irribro.t" . "
o que a ímpossrbilfta de fJutu-

.a fevereiro COInCIdIndo. com a
j v, armsas, Gravatas Pij ames. ar.

época das 'águas, nos orienta, Meias. dali melhor es, Pt�05 me 5 ... que a'biblis.teca filaté- .

em parte, no. sentido de con- nnr!,!s preço. só na CA ..A MIS Iíca do Museu Postal da
Itrolar as coberturas a fim de, ,CELAI'JEA - RuoC Mafrl'! fi Suécia compreende cêrca de

evitando os nascimentos ne�-I 15.000 vo�umes;, e que, seg�n-
ses mezes, concorrer para, di- do se afirma, e essa a maior Iminuir .a incidê.ncia' da doen-, b.iblioteca pública do mundo
ça. .• - na sua especialidade, pois

con-IA "enterite infectuosa", - I têm a maior parte da Iitera-

"paratífo" ou "tristeza", cóns- tura até hoje pu.rlicada sôbre
títue uma doença muito co� filatelia em tôda:; as línguas I:mum', 'diferenciando-se do CUT- ocidentais.
so branco, porque acomete,
particulamente, os bezerros
'1á desmamados e mesmo ani
mas adultos.

ALém das manifestações ge
_Tais, comum a tôdaS as ctoen-

.
ças infetuo8als, nota-se "dimi-
,nuição do. pêlo arrepiado, en": "cbad.os· .C,· "p.O,.r·d'.I·dosfossamentos" dos olhos, deno- B {]
tando uma eXlpressãn'C1e triste- Foi entr",g1,le a esta Redação
za, lacrimej�mento" e sinto- uma chal7� .,encontrado no. fundos

,mas, para o lado do aparelho. do TeQ�ro' Alv.o.ro de Carvalho.
xx<x

dtgest�vo, cuja manifestação
V,·E

..
ND'E-SE.,mas importante' é a diarréia,

com emissão de fezes líquidas,
€.spuffiOlsas, fétidas e ás vêzes Um ótimo terreno com 12 me

tros de"frente por 30 de funda.
sanguinol,entas:' com bomba pi água, fOllsa '" uma

A evolução é variável, poden- pequeQ,º, cosa. de' madeira habitá
do os animais novos morrer 1791,. a rua Raimundo Correia (Es
em pOUCQ.5 dÜ:t$,'. àp pasSo.. que treito)'. rreço �,OOO cruzeiros. Tra

OS adultos suportam me.llior a t�lr.a r�<;/�i�Qdept�1I 19 -- Sapata-
ria Jurlty." '. .

����{a��re��,�nando-se
.

,p.orêm E'M'P;';R'X'EX;'GXA.DAAPENAS ."Cri UO': I�om �s.8 ... infima"qliíuitl8,�O(,�, ·PRECISA-'SE '1'_ta auxlha;n,do. o. seu ,/pro:nmo. Pr
..

ICentribu� para li Caix..a de, Esmoh", Tr�t�r. na . aça 'dá Bandel-
o.os IndiR'entes tie Fl.rianoDollL ra, n. ) 9. Paga·se bem' .

1-
•

•

Copynght da
TheHAtE rOIJHl4RO?/nf&.

TOSSE O BRONQUiTE

AlJerta a matrícula
na Escola de Apren
dizes Marinbeirns
Informam-nos da E s c o I a de<

Aprendizes Marínheiros do Estado
de Santa Catarina: j

•

"Estão abertàs ma Escola de
Aprendizes "Marinheiros dêste Es
tado, a partir do dia 2 de julho a.

30 de agosto do corrente ano, as,

inscrições de civis candidatos ià
matricula nas Escolas de Aprendli-

- Z(}S Marinheiros.
Os candidatos receberão instru

ções para exame das 14 ho ras àl1t
15,30 horas.
Tôdas as informações podem ser\

obtidas 'na Escola, na Capitania'
dos Pôrtos, nas sua,'> Delegacias e·

Agências, e nas Prefeituras Muni
cipais de todo o Estado."

PRECISA-SE

-I Visite, sem comprcmtsses

LIVRARIA ROSA

I Rua 'Deodoro, 33

Florianópo lis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
I obras editadas no Brasil

ou
.

no
.

estrangei-ro.

Novidades todas aI' Isemanas

Tenha l empre Em ca"U

aPERITIVOde uma empregada. Paga-se
bem. 'Tratar à rua Esteves
Junior, 39.

uma garrafinha

«K N O T�)

I QU�R ·VESTlR-SE COM CONFORTO E EtUiAHCIA ?
PROCURE A

alfai!!�!i!� S��!�2i��O�doMello I

" .

-. �I"'\·····DO···S·r-'\._.'· ,
�_

.ht.C"; .L .;, Dr. OSVALl)Q BULCAO VIANNA
;')"�,,'.' , Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
I

. í::
.

� ,� .. ,' ',, ';:.' .'
.;:

!' '.
.

•

. _

.

1
·ESCRITÓRIO: Rua Felipé Schm.·idt 52 - Sala 5

i,�:�,
._

.
Edifício· Cruzeiro - Florion?pol� �

.

'--_- ':-

8, Sabão

"VIRCiEM -- ESPE'CIAUDADE"
OlA. WETZ.F�L lNDUSTRIAL-JOINVILLE

. I
,

TORNA, A ROOP4 BRANQUISSIMA
('MllrClJ reglar

Dr. CLARNO, G.
G.QLLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constitu'ção di! S0ciedades
.

NATURALIZAÇÕES
Títuloil Deala�atórios

Es�rit. -- Praça 15 de Nov, 23.
•
lo. andar.

Resid. -- Ruá Tiradentes 47, IFONE -- 1468 �'__.,___""",mm"",··�..��c,,,

I

.I

Marcada para 12
de' novembro
Nanquim, (U. P.) - No decor-

) reI' da reunião realiza,da, hoje, S'oh

I a rpresiclêJ1Cia do generalissimo
Chia.ng Rai Shck, o Conselho de

de ,Defesa Nacional dec1diu realizar

11UlIH Assembleia geral a 12 de no

vembro vindouro.

lheíro da ilustração a.cima,�
lhe. em o.mâ.vel gesto. nm 'cãJiCe do
0xoelente I1periJ;!VO KNOT, Jem�
oe V. Sia, de a.crescentar. ao�
c." .. gentileza.:Etie.i 1.AJ'1-
BFi'1 () I1EU .t'pE/7/T/VO

I'f1ED/!.ETlJI'
�..

� .

L·
UI't MObUTO OA Kf10rSA.//lo.pJl'f.EU!iQI1(JS

_.__
IT.l.dAI ...

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Economío
.Fmcmcos

e· COMPREM rnc REEMBÔLSO POSTAL!
�1!trtW!Olli!!lÕ"""",,"""""�� ••11....

VARSóVIA - (PAP) - A ím
lJ>rensa polonesa dedica ultimamentg
muito espaço às questões que estão
na agend-a da d'écima sessão do
Conselho Nacional.

ANCORA 17 RUBIS
V I D R O C R 1ST A L O MINISTRO INGLE8 DOS

A Marav',lha da Técnlce Moderna Suira ABASTECIMENTOSUm dos assuntos mais importan- 1

tes é o do orçamento nacional. O PARA HOMENS: Iguol 00 modelo: Londres, _.:... Por G. Martim
· govêrno - pela primeira vez

, Coixo folhodo Cr$ 5S0,OO - (Serviço, Especial do CEC
.apresentar

á

o seu plano de despe- Coixo aço inoxidl1vel Cr$ 450.00 para "O Estedo") - O titular
.sas e receitas dando, desse modo, FORMATO REDONDO cdmpel'meovel» t 1uma prova cabe de que não receia Coixo folhado Cr$ 700.00

das abastecimentos .do a ua

.nenhunta oscilação nem instahilf- P ARA SENHORAS: Iguol 00 modelo: govêrno trabajhista inglês, 811'
«Jade monetária no' pais. Esse pla- eoixa folhada Cr$ 550.00 Ben Smith, nasceu em 1879 e
no cfe despesas e receitas, ou seja Coixa

í

noxtdovel Cr$ 4S0,00 a sua carreira tem sido. a' mais
.o preléminar orçamentário, está es- FORMATO REDONDO:
tritamentc ligado com a situação Caixa folhada Cr$ 400.00 variada possível. De fato, logo
nronetáçia da Polônia, ou melhor, BOLSO, niqueI cromode, depois de abandonar os bancos
com a sua capacidade de compra: com 2 tampai: escolares o jovem Ben escolheu
Esse problema está ampla e deta- Ancora 16 rubi. Cr$ 350.00 a vida do mar e entrou para aIhadamerute analisado no, jornal

, "Bepuhlica". O jornal cita as pala- IMPORTANTE -- Coda relógio levo certificado de garontia. Marinha Mercante; mais tar-
vras do Ministro das Finanças, ruça hoje seu pedido pelo reembôIso postal cu contra cheque. de, porém, já o vamos encon:-Ijorofertdas há pouco numa entre- I

trar como chofer do carro de
vista coletiva: "A obrigação do CASA MASETTI praça, nesta capital. Interes-Fisco .cousiste em observar urna

_

· constante vigilância para manter o sou-se imediatamente pelas
valor da nossa moeda, satisf'azen- ,A Casa dos Bons. Relógios - (Fundada em 1891) atividades trade-uníonísta e
do, ao mesmo tempo, as enormes Rua Seminârio. '131 e Rua Marconi. 44 - S. Paulo. pouco depois já havia sido élei-
necessidades da nossa produção". d uh fO "República" salienta também o ......., eei!ft$8 "....P'I '"MM _Mi ,a de' to para esempe ar as un-

.alto grau de eficiência da politica ções de delegado regular ao
econômica do Dais. "Devemos nos ----� . Oongresso das 'I'rade-Uníons.
lembrar -- escreve o' jornal - que, I Nessa qualtdade, viajou pelos.quando começamos a restabelecer

M" E t dia administração, não' tinharuos re-I EE. UU, e exico. I S U 10SO

-ser vas de ouro nem valores, no es- de todos os assuntos relacío-
1rangeirci; só tínhamos a moeda- nadas COIll o govêrno, Ben
papel de alguns países, ou sejam Smith tornou-se dentro em
os chamad'os z.lotys de ocupação,

po" ....rv ti""" verdadeíro técnico-rnarcos aJemães e' rublos russos. UJUV '.lU

Tornou-se pois imperioso suhsti-

/ �
em questões do tráfego, fazen-

tuir êsse . "dinheiro", pela moeda . nos VAPCJOS do-se então escolher para o
própria. O Govêrno começou pois, I "Co.mité Consultivo do Tráfegoa "emi'til' a 111'Oeda nacional. Qual

I.�"",_::<- ,1/,tfl
do d d -d L �v El-€ra o valor dessa emissão? O "Re-

h
"'; :COIl 'aJ O e .onaras. um

-publica" transcreve a formula do 1923, Beh Smith candidatou-
·

periódico "Vicia Econômica" -

se ao Panlamento e conseguiu"O valor ela emissão deve corres- iIIl �..=:J &: � * fazer-se eleger pelo distrito deponrler às Il{cessidades do país pa- ,.
" �.' Rotherjthe, uma divisão de':.:1 fins orçamentários, na condi-

çao, porém, d'e flue êsse dinheiro Berrnondsey. E desde então
volte para os cof'res públicos sob "<i: ... , conseguiu manter sempre

I

• a
a forma ele impostos, e para ateu-

sua cadeira na Câmara dosder ao crédito necessário o valor

A S I l V E I 'R Ada em issão deve corresponder ao
"

,

Comuns, 'excéto no período de
valor de mercador ias c produtos • 1931-35. No govêrn., trabalhis-
'agrícolas que, por meio dêsse ern- ta de 1925 desempenhou as.

ti I"
-

d Corniss ár io s oe Madeiraspres uno, se pro« uzam . .rsasean 0-
iuncões de tesoureiro da Casa

se nas decl.araçôes do Ministro e
p � t d "f - ,.

ôb Cl'vil'- Eeal. Durante os prirneí-",nas suas observações, constata o resta aos' seus represen a os 10 ormaçoes cr itenosas 50 re n u

""Republica" que são justamente es- a situação do mercado, ,os anos da guerra lS'erviu ex-
sas as jc:'éias que guiam a politica

I'
ENDEREÇOS: �ra-(jf]cialanente como volun-

interna polone;sa. Cumpre dizer que Matriz - São Paulo - Rua Guaporé. 144 -- Fone 4.5866, ltário na.s diversas dependén-- ás vezes -havia 'Um certo afas-
tamento projudicial mas inevitável C�ixél Postal 5.706. -','Telegráfico Abesil.

I
Cld3 do Ministério da Producão

,(lessa linha de con.duta q�le traça- Filial: - Santos - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526. AeronáruMca, do qual � ,tornou"mos, mas, agora, quando já possui- .caixa Posttll 749. _ Telegráfico.: Abesil. secr.etário� parlamentar em
mos lima máquina fiscal e banoa-

marco de 1943. b atual titu-'ria hem montada e efiCiente, não :.-------,.--li'-.. ... .. i· )

é de receiar que isso se repita. Em lar dos Abastedmentos é sacIO

janl«iro do corrente ano conse,gLú- & ESCRITÓRIO JURtDUJÓ COMERCIAL do 1nstituto de Tramsportes,moS' que o Govêrno cobrisse ,todos (Com um Departamento Imobiliario) vice-presidente do Com;j_té de
os gastos sem contrair dividas com

, Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas Seigurança Rodovia,'irio e mem-Banco Nacion,al Polonês. O resul-' Diretor: dr, Elisiário de Camargo Branco
lado é a crescente estabilidad'e da ADVOGADO bro da CompaIlhia Panifica-
nossa moeda. "Esta linha. da poli- Rua Frei Rogério, 54 _ Fone 54 _ Caixa Pastai 54 dora da Cidade de Londres ..
lica econômico-fiscal corresponde, Endereço telegráfico: "Elibranco" __ Lajes _ St- ,Calarinanaturalmente, .aos interesses e ao

futuro do pais é conta com aparo
geraL Sómente o orgão oficial do
PSL, o "Jornal Popullar" faz cla
ras inflação, sugerindo que o go-
'vernp conceda emprestim�s i1imi-1-

�ad{)s par,a a: constrúção e diminua
os il11iPOStos e onus que pesam sô
bre a construção .de casas particu
Jares, Argumentando contra esse

,ponto de vista inflatório, o "Repu
blica" afirma que as lacunas' que,
forçosamente, tinham que aparecer
nas finanças governamentajs, obri
gariam o governo a emitir mais pa-
'pel-moeda. "Não esperanios
co-nclue o jornal - qu.e os argll-
mentos ,de "Jol'nal Popular" in-
f�uam nos rumos da polatica finau
ceir'ado Govêrno nem ,impressio
nem as largas massas, pois to{los
nós sabemos o que significa a in
i-Iação. E" o enriquecimento de um

,pequeno grupo de individaos á

Itl!sta, do, tr�balho e miséria da na
'(,'ao InteIra".

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

CONTA CORRENTE POPU:':"AR IJuros 51/2. a, 8. - Limite Cr$ 30.000,00· .

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.1
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00·

.

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00·
Trajano, 23 • FlorianõpollsRua

FARMACIA
/ ESPERANÇA
." .f'.n!l..�htleo NILO LAU8
�,. lO aIú ...r� .. , .... 1I'lI'ehJl1Iü '

__ _.... ceIr.. - __.at!u - r...!IWll!..__m.
AI'UtrOII 4Ie 110m...
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Arranje tempo
para pensar

Desenvolva o seu poder de

pensamento e aproveitemelhor
a vida. Saiba como um pensa
mento superior pode ampliar
seus horizontes, capacitá-Io a

se expressar com maior vigor
e trazer-lhe muitas outras van

tagens, Leia êste útil artigo em

Seleções de .Jli1aio, que explica
como desenvolver a sua capa
cidade de pensar, Compre Se
leções hoje mesmo.

E ta�bém neste novo número:

AMANHA PODEREMOS SER MAIS
JOVENS Amanhã poderemos viver

até 120 ou 15D anos, com o au

xilio dêste novo e sensacional
sôro descoberto por um cien
tista russo. Leia o artigo a res

peito desta descoberta, que o

. autor descreve como sendo
"mais importante para- a hu
manidade do que a bomba
atômica".

1
1

............--..----------�.... '

· .

COISAS QUE TALVÊS VOCÊ NÃO
SAIBA ACERCA DOS ALIMENTOS'

Verdade ou mentira? O bife mal
passado produz mais sangue I
O peixe é alimento para o cé
rebro! Os ovos' brancos são
mais nutritivos que os escuros I
As fritura" são nocivas ao es

tômago! Verdade ou mentira?
Obtenha a resposta certa, os

fatos ctern íricos - nêste fasci
nante questionário que derruba
muitas noções popularmente
aceitas.

.' to .

AS RIXAS CONJUGArS AJUDAM O,
MATRIMÔNIO Marido e mulher

podem, realmente. se tornar
maís íntimos, tendo úma dis
cussão de vez em quando. Leia
êste artigo sincero, que conta
como as rusgas podem auxiliar
o sucesso de um casamento. E

conheça as duas espécies de
briga que .podern reforçar ou
quebrar os laços matrimoniais,

· .

o QUE EU ví EM HIROSHIMA
11: a bomba atômica tão destru
tiva como geralmente se acre

dita? Um conhecido .técntco
mi-litar, que inspeccionou com

pletamente Hiroshima e Nnga
sakí, diz que os danos foram
largamente exagerados", e acha

que não se justifica o ntstérico
pensamento atual a respeito da
bomba atômica.

COMPRE

$ELEÇÕ.ES
. DE MAIO

À"venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
flUBl1CADA EM OITO IDIOMAS

'j

· .

'Representante geral [1"'ó Brasil:
.

FERNANDO CH'INAGLlA
Rua do Rosário, 55:A, .. ?o andar - Rio

•••••••• ! ••••••••

Rádio., Válvulal, Eetabilizo
dores, TrQnsEormQdores,

Condensadores. ',Toco-discos,
Anteno's" simplel e poro'

autQmovei•.

TOME 'APERITIVO
'IK N ()"T

•

Lãs

aos
e

ORL1\ 'NDO �Ok\ RPJ--CI�r_J]
Rua Conselbeiro Mafra, 36 --- loja e �obreloja telefone 1514 (rede in,terúa)

Caixa -Postal 51' --- End. Teleg .. : ccScarpelli» -_. 'Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o es"AUO-Sexla-'el'.t 5 de .,ulh,o de �946

o sensacional. Torneio Aber,to de Basquetebol e Voleibol,. promovido pela Fe
deravão lltlétiGa ·Catarinense, será inaugurado solenemente" DO próximo .do
mingo, pela manhã, na quadra da Buse Aérea, posta à disposição da: referida

entidade por gentileza do �r- comandante daquela modelar corporação.

I ,DEIXOU A nDREçÃO
ESPORTIyA

Após longo tempo na dire
ção da secção de esportes da

O facbo do Fogo Simbólico será, este ano, inflamado junto ao túmulo de ;�:� 1���fr;;��de"Aef�����::
8008evel't" em Hrde Park" inflamando, ainda, a pira em ,Fortaleza, berl'o do soube desincumbir 'Sua árdua

•
\I missão, acaba de exonerar-se

olorioso, José de Alencar, dev6nd·o cbegar a Pmo �Iegre DO -dia-t- de setembro.'
.

����oi�iõ�:'t�p���: :!=
portíva, cronistaWaldir de O�i
veíra Santos.

j
.

Direção de PEDRO PAULO .MACHADO

Posta à disposição
da f. J. V,.

o ÍNDEPENDENTE FOI o

I
Com a realização dessas par- xímo campeonato brasileiro de

VENCEDOR tidas, é a seguinte a colocaçao 11948. Animador <constante dos es- •

Em Cambirela (Santo Ama·-I'
dos clubes, por pontos perdi-I

x _ I portes no Estado, dotado de
ro) realizou-se, no último do- dos: la --- Internacional, São BATEU O RECORD MUN- I notável capacidade de. traba-

, .mingo, uma partida de íute- José e Grêmio. 2; 2° - Cruzei- DIAL

IlhO, Waldir tem sido um auxí-
Por nímia gentileza d�, SI. ból entre OS quadros do Iude- 1'0 e Renner, 3, Fôrça e VJz c Londres, 4 (U. P.) - A rá- Iíar índispensavel ao nosso

comandan.te da .Base ,�a pendente, local, e do Cruzei- Nackmal,6. dio de Moscou afirma esta ma-Idesporto.
'

des�a_ Capital, fOI P9sta a, �1S- ro, do Estreito. que termlsou. x nhã que o nadador rUSSb Leo- Suas crônicas, caprichosa-
pOSIÇB:O da Federaçao Atlética

com o triunfo do primeiro pelo OS MINEIROS BT-CAMPEõES nid Moshkov, bateu o record mente escritas, têm prendidoCatarmense, a modelar C],ua- escore de 4 x 3. DE VOLEIBOL mundial de cem metros de peí-] a atenção do leitor que vê nele' .

dra de basquetebo� e YO��Ibo.l x to, realizando a prova num uma inteligência a serviço de
daquela �rpoEaçao, �I�htaI, :JEH,ROTADO O PALN[ElRAS

Belo Ç[orizonte, 3 (E.) _. O
minuto, cinco segundos e um progresso dos esportes na terra

a realização do mICIO do Estadia Paisandú apanhou napara
'

'_ .Ó.
,

noite de sábado uma granue
décimo Acrescentou que o re- barriga-verde merecendo seu

sensacional Tornei? �berJi0 de, .s�,..., P�UlO, :3 (E.) � A.po� cord a�terior pertencia ao a- nome figural: entre os ilue 1a
B_asquetebol e Voleíból, I?romo- se.n.:.a..vlO?al luta o Co.�n�lans assistência, que ali foi p .. ra

merícano Hough, desde 1939, butam incessantemente, vi- \

v�do por aquela benemérita en- Conse�U1U abater a eqU11;X', �o assistir a decisão do Camneo-
com o tempo de um minuto, se- sando a bôa marcha das ati-

tidade. Palmel!aS, ,pelo escore mm�nlD. nato Brasileiro de Voleibol: é111 te segundos € três décimos. vídades esportivas .

. Afim de tornar aquele gran- A -peleja fOI efetuada domingo que se sagrou bi-campeão G '

'

'

dioso certame facilmente aces- último no Estádio Municipal Estado de Minas. Nada menos

Asível á todos os interessados do Pacaembú, em prossegui- de 5.000 pessoas assistiram os
, DR. ALDO VILA

em assisti-lo, foram, também, mente 10 Campeonato Pauíis- lances sensacionais da emocío-

UJ� � CH , ti] DA LUZ.postos a disposição, vários ôní- ta de Profissionais. Servilho nantc I..!:sputada segunda par- ! � �� .:� ADVOGAftObus, que ás 7 '1/2 e 9,15 horas foi o autor do "goal". te da "melhor de três".
._ _

....

de domingo próximo, dia em x
' A representação feminina de Rua Feripe :':chlT.idl, n° 21

que se realizará aquela nota- VITORIOSO O CICLISMO !\lfinas venceu a carioca Pél::>. 5 de Julho F o+ianópotis
vel competição desportiva, par- POPULAR contagem de 2 x O, com os se- Sto. Antônio Maria Zacarias,
tirão da Praça 15 de Novembro Porto Alegre, 3 (E.) - Um guintes resultados: 15 x 12 e Confessor
conduzíndo além dos atletas brilhante triunfo conseguiu, 16 x 14, formando as equipes Nasceu em 1502, ria cidade

disputantes, as pessôas reterí- sábado, o esporte gancho, com com a seguinte .constítuicão: de Cremona (Itália). Depois
das, ás quais se recomenda, a esplêndida vitória obtida no Minas - Zuleíca, Irene (Ivo- de uma juventude passada na

para efeito de preferência, re- 'campo de São Cristóvão, pelo ne), Célia, Pequenina, . Or uda oracâo -e na inocência, foi estu-
gistar seus nomes numa lista j o v:e m pedalador Bernardo e Zezeca, dar' f,iloSof�. em Pa-ViB;, e, mais RITZ _ Hoj-e, 'ás 7 % horas' i
que já se encontra exposta na Heídner, no' 4(} Campeonato Cariocas - Efígenía (Le- tarde, medlcmB; em Pádua, 0n_- Sidney Greenstreet _ Zach.á-
"A Soberana", uma vez que brasileiro em velocidade. da), Helena, Elza, Ilda (Dina) , de recebeu, 0. t1tul� de d�utor, ry" Scoot _ Faye Emerson _

sómente serão atendidos. pela x Zi1da oe Conceição. Como médico nao cuidava.
Peter Lorre

ordem de inscrição e dentro do Rio,3 (E.) - O esporte gau- Na competição masculina, os unicamente do ,C01.1pO dos doen- A MÁSCARA DE DIMiTRIOSlimite da lotacão dos vários cho obteve nova e expressiva mineiros também levaram a tes, mas, também da alma e
Quem é Dimítrio.s?.. 0-.veículos disponíveis. vitória, ao se classificar Car- melhor, pois derrotaram a re- EllProv�itou �odas �s ocasioes maís cruel crímínos., e ° mais."

,

los Montagna campeão brasi presentação dp Distrito Fecte- para �nstru�r. �s cnaonças 'r'em1ila terno a�ante... Eis aqui unileito dos 100 quilômetros no ral por dois a zero com o resul- doutrina ensta. I:0g ,PO ; filme que faz vibrar os nervosDIREÇAO ESPORTIVA DO tempo de 3 horas, 6 minutos, tado seguinte: 15 x 10 e 15 x reconheceu q�e nao era cha-
no mais tremendo "suspense".PAULA RAMOS 36 segundos e 2/5. Nos postos 10. mado para cuidar da. saude ?�s Mistério! Romance! Intriga!Por não encontrar tempo secundários se colocaram nesta Os quadros: Mineiros --- Ba- corpos _. embora tosse medl-
Ação'

'

disponível para o preparo dos ordem: Rolando Montesi, Ar- tista Mario, Canci:nho, N)lY, Co hábil e procurado - mas ce;sura: _ Até 14 anos.jogador,es do Paula Ramos, mando Manzione, Teodoro Jonas e Pellido.
/'

sim d�s almas. Recebeu a. 01':- No programa: _ F'ilme Jo:racaba de exonerar-se das Lm .. Correia, Bernardo Hei4ner e Cariocas • Hélio, OtavIo, dena_çao .sacerdotal � entregou- nal 74xl0 _ DFB. _ Notkiáções de diretor esportivo do re- Harthmut Grasser, sendo os Alberto, Gil (Newton), Rui, se mteI�amente a cura das
rio Universal _ Jornal_terido clube, o sr. OsvaLdo 811- dots últÉllos taJmbém do R'io Damázio (Ldassio). am:as. V�u, entretanto, que Preços: _ 3,60 _ 2,4ú.veira (VarliJco).

.

Grnnde do Sul. A delegação A l�enda foi de Cr$ 10.000,00 sozmho na? dava conta do tra-
ROXY __ Hoje ás 7 Yz horas,Durante o curto espaço d..:: gaucha sob a chefia do el:'iJo1'- x balho. Deliberando com o �- lO � Noticias da semar!atempo em que serviu nas 'Jlei- tista Luiz· Moschetti, devera EM SAO PAULO O PRóXI!'}íO vogado �artol<?m:eu Fe,r�an e 46x18 _ DFB.

ra.s do grêmio tricolor, Va_dico regr{;ssar terça-feira próxima CERTAME NACIONAL DE c,?m. Jaco An�oJ?O MangIa, e-
� -'- Claire Trovor _ Albert-soube conduzjr-se em acerto, para ai. A vitória de Heidner e VOLEIBOL

.

XlmlO :?atematlco, reso1veu. � I Det:kei _� em:obtendo a confiança dos d:re- Montagna reprecutiu, agrada- Belo Horizonte, 3 (E.) - €) t�daçao de �� .ordem 1"e11-
A MULHER DA CID.AD1!tores e jogadOres. velmente no seio da color...ia Congre&."O' Bra,.."iilejro de Volei- glO$a, a _dOS C]��� Regula- Um drama de ação violenta.Graças á sua eficiência em gaucha do Rio. boI. reunido domingo último, r�s de Sao Paulo , hOJ�, conhe- passada nc oeste bravio ... on-matéria de esportes, hnje o x mal}Ct)U para São Paulo o pró- cIdos sob o. nome. de Barn�- de os punhos e revolveres eramRaula Ramos ocupa papel des-_ BOB MONTGOMERY RETE- bi�",.ape.lldo Ol"1Wldo da PrI- a lei... .

tacado no setor do futeból em VE O TíTULO melr3;, ]Igreja da ,ordem que. �ra 30 _ C'.ontinuacão d.o S�t�-nossa capital. Sua Saída reple- Nova York, 2 (U. P.) - Bob a de S. Barna:bé, em MIl.ao. "'o
�

"

senta. uma perda lamentável Montgomery reteve o titulo de Além das missões entre o po-
.�.

FLECHA NEGRA
para a novel agremiação '·tia campeão mundial dos 12''12S, 'Ors.· vo da Itália, dedicou-se ele com -

t'
,

.

,

,.

t Emoçoes. .. OI"CllClas • •• ,:en-Praia de,Fóra. vencendO Allie Sto12, por KO., Aderbal Ramos s,:us compa�heiros a ms TU- sacão ...Segundo fomos informados, no 13° assalto de uma luta tra-
da Silva çao da mocldade. Para que.se I Cer..su.ra:.,- Até 14 anos.

o desporti;;ta Francisco Praze- vad,a em Madison Square Gar� fizesse o ,m�o �tre. 3: ]U- F:-eco: _ 2,40.res preenchem a Lacuna deixa- den f; fixada em 15 rounru. e ventude femanma, mstItulU a .'
.

da poT Vact'ico, a convite tio..s x .oão Batista I "Ord�m das :YirgenAs �!ligelic.�s RIT'Z'�'ROXY
.

�. DOMÍNGO.dirigentes do PauJa Ramos. CAMPEONATO GAÚClíE> BonftiJssis de Sao Paulo. Antpmo Mana) Deanna Durbinx Porto Alegre, 3 (E.) - Con-

I
distinguiu-se por um amor ar�1 em:

,TúLIO DE ROSE, tinuando o certame gancho Ue ADVOGADOS ,dente ao Ss. Sacramento �o· A DAMA DESCONHECIDATransitou por esta Capital profís..c;iónais, sábado de�ron- R.ua F'elipe Schmidt 34, Altar e propagou a Comunhao
_... __

<com destino a Fortaleza, o jor- taram-se Grêmio e Naciôn8.1, Sala 3. Talei: 16-31 fJ."equente. Tendo apenas 37\ dade. Porisso, logo d:epois de:'
nalista gaucho Túlio de F:0�, I vencendo aquele pelo escore de anos de idade, morreu em C1'e- sua morte, {) povo V'enerava-o

organizador da Corrida do "Fo- 3 x 1. Domingo o Renner lo mona, a'os 5 de junho de 1539.lco'rno santo.. Leão XIII decla-
go Simbólico", do qual é Chefe ,gTOU empàtar com o Interna- Tome K'N'or Tinha literalmente esgotado aslrou - santo aos 27 de Maio de'
da Embaixada. I ('ional. por dois tentos.. suas forças nas obras de cari- 1897.

tines
..R I T�Z
�ROXY

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas cienUficas
TRATADA POR UM NOVO MÉTO

DO OPERA1'ÓRlO SUECO;'

A ESTERILIDADE FEl\UNINÁ

Estocolmo (Via Aérea): - 'Se
gundo noticas recentemente apa
recidas na imprensa sueca, o gine
cologista sueco, Professor A. \Ves
tman rio Hospital -Carolino de Es
tocolmo, depois ,d'e acut-adas expe

DR.\ ARMANDO VALtRIO riên'cias, descobriu um novo méto-

DE ASSIS' do operátorio para tratar a oclu-
Dos Ser�lços de CUnlca Infantll da' são dos ovidutos, tornando-se pro-

Assistência Municipal e de '

.

Caridade vávcl, COI11 ele, 'a redução conside-
CI,tNICA lUjWICA DE Cn.IANÇAS rável dos maí.rrmónios sem fNhos.ADUIJl'OS "', •

CONSULTóRIO: Rua NAnes Ma- Em uns 30 a 40% dos casos" operaehild". 7. (Ediffcl9 .s, Francisco},
consultas das '2 às 6 horas dos de conf'ormidade com o seu mé-

RESID'f::NCIA:' Rua MartlÇhal Gul·, b' I'
.

Iherrne, fi Fone 783 tou1o,_ .o O staculo a procriação foi

quasi infalivelmente eliminado.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
'ARAGÃO

etrurgla e Ortopedia clinica e cí
J'I)1'gia do torax, Partos e doenças

de ' senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DUí1amecnte '4as, 15 às 11 hora8.·
ailSIIHilNCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACE,RDA
(lHni!:a médíco-círúrgtca de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
:Diploma ele habílítação do Conse-

lhO-- Nacíonal de Ofta,.!mológia.
alNSlJLTóRJO - FeliJ>� Sehmí

dto 8. 'Das 14 às I8. horas.
IWSfD1l:NCIA - Conselheiro Ma-

.

fra, 77.
TELEPONIDS 1"418 � 12,04

DR. A. SANTAEI.LA"'
/

�Dlplomado peja FaCuldade Na·
clonal de'<.Medicína da Vniverslma·
de do' Brasil). Médico por coneur
., do 'Serviço Nacional de Doen
Ms Mentais. Ex lutemo da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrlco do Rio na Capital J! e-

dera!
CLlNICA M(!lI)JCA - DOENCA.8

NERVOSAS
- Ccnsultdírfo: EdM'icio Am�l1.

NETO
- Rua Felipe Schmldt. ConsUlta.:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - Plorianópol!s.

DR. ROLDÃO CONSONI
'ClRURGM GERAL - ALTA CJ·
RURGH - MOLÉSTIAS DE 8:11-
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

"ormado pela Faculdade de Med1·
elnna da Urilveraídade de São

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

Prof. Alipio Correis Neto
,

Cirurgia do estômago e vias bl·
liar?>, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

Oterõ, ovários e trompas. Varlco·
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua !<'eipe
SchmIdt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Tel. 1.598.
RESID1l:NCTA: Rua Esteves JU·

níor. 179; Te!. M 764

,I
"

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade :1e

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDJC.t\ EM GERAL
Do.enças do� órgãos inteJ nos, cspecla).

CI

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFl.4

Doenças do sangue e dos uervos.

Doenças de senh01'as - Parto•.
Consultas diàriamente das ·15 à. 18

horas.
'

Atende chamados a gualquc� hora,
índusive durante a noite.

CONSUL'róRIO: Rua Vitor Meire
l.es, 18. Fone 702

RESIDtNCA: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista' em DQENÇ:;\.jS

DOS OLHOS
' ,

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- graçadas mulheres que anualmente
ga Prática no RiQ de Janeiro
CONSUJ,TAS - Pela -amanuã: recorrem a tratamento médlco pa-
diariamente das lO,3'Ú às 12 hs. à

Ií Xtarde excepto aos sábados. das H ra a S�Ja estare .idade, os raios
ás, 16 horas. -'- CONB.lJLTóRIO.:. revelam que isto se deve ·'1 oclusãoRua João Pinto n. 7, sobrado c

Fone: 1.461 - Residência: Rua dos ovidutos. Desde há muito se
Presidente Coutinho, 58

I tornou possível recorrer a uma

,

DR. MARIO WENDM"KUSEN
. operação, mas apenas em lUIS 5 a

Diretor dp Hospitol .,Nerê1� Ramos!"

I o. "

ClíNICA MÉDICA' DE' ADULTOS 1010 dos casos,.os delicados ovidn-

E CRIANÇAS tos permanecer-am abertos depois
Consultôr io: R. Visconde de Ouro

I
da operação cirúrgica, pois, cíca-]

Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No- tri 1
.

"
-

rid tvembro; \ tltos da "BeJo Horizonte"),
nzanc I}-se a mcisao os 0"\1 U os

TeJ. 1545 I·
voltaram a fechar-se em 90 a 95%

Çon.S1�ltas: das 4 �s' ti hor�s, dos casos, o que torvou inútil -a
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 sér-ia operação abdominal.

- Fone manual 812
O novo n;Hodo do Professor Wes-

Em 'llU1W percentagem muito ele
vada dos casos -de milhares ,de des-

DR. BIASE FARACO tman demonstrou ser
-

revolucroná-
Médico - chefe do Serviço de rio, pois que, em uns 30 a 40% dos \

Sífilis do Centrv de Saúde "

'I" t d id •

DOF.NCAS DA PELE _ SíFILIS ca�os·.I a a os, os OVl utos, perma-jDE :::8�õJi sE���·GENril't-J� 'neceram abertos, havendo-se PI'OdU-jlliFRA - VERMELHOS E ULTRI'.- zido a gravidês em. alguns deles,
VIOLETAS "N" t rlCONóSULTAS: das 3 às 6 bs. - R. ao posso, co'n' u o, apresentar

Felipe �chmidt, 46 ainda resultados clefimitivos" disseRES.: R. J;omvlle. 47 - Fone 1648 ' ,

ementrevista, o Professor Westrnan.
"O método é 'tão r-ecente que ainda

Operações - vias Urinárias -
-

f' d' ti".
.

Doenças dos intestinos, réto e
nao 01, 'lSCU 1(,-0 na imprensa cien-

anus - Hemorroidas. Tratamen- tíí'ica e prefiro não revelar os, seusto. da colite amebíana.
Fisioterapia - Tnfra vermelho, princípios em detalhe. Posso dizer,
Consultá: Vitor Meireles, 28. no entando, 'que a operação c' ízualAtende díartamente às lI,30 hs � •

e, à tarde, das 16 hs. em dtante á que s,e tem feito até a"'ora' a 1l10vi-Resld: Vidal Ramos, 66. .,
'" ,

" . Fone, _ W67. ,""",,_ ,_ .. " ,<,lade co'nlsiste em que, na óp'cração,
os ovidu�os são cheius de uma mas

sa semelhante á parafin'a, antes de
f.az-er-se a sutura. Depois de comple
ta ckatrillação, provoca-se na paei
,ente uma e,levação de telll!pera.tuI"a.
AnteriorUlente, Clt. cl1liPregava irra-
].

-

d
I

uaçoes . e onda 'curta parll- provo-
car a f,ehf'e, mas agora utilizo certa
toxin'a, um vconte.no. bacteriano. A
uma temperatura' de 40°C, a massa '

parafi.nosa s'e funde e sae, deixando
os ovidntos ,abertos e curjlJdos".
Se produzir os resultados que pro

m�j1e, ,este novo méto,do operatório
será de extraordinária importal1ci.a.

DR. NEWTON O'AVILA

AVISO,'
Dr. M. S. Cav!llcanti avi·

za a mudsrlça do seu COIl

sult6rio para a rua João
Pinto ri". 7" (altos da Far
mácia Santo Antônio).
Consultas das 3 às 5.

AUTOMOBILIST4S I
At'enção

.

Pal'a o seu dínamo ou

motó!' de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

RETIRARAM SUAS C.ANDl- .

DA TURAS
Tôdas :is bebiQ.as, inclusIve as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares 'catarr
Htmses, - em vista da Cjirtís.si
IDa vitória do aperitivo KNOT.,

...,....... d......u*"' ..., ..

COMPANHIA "ALIANÇA DA \ BAtA-
,..dali••• U7. _. Sé•• : .• A I A
OCENDIO,s • TJU.1fSP0KTI:8

Cifras do ,Baíanço de' 1944:I
, CAPITAL E RESERVAS

Responsabilidades
Receta
Ativo

"

SEMPRI!

. TOSSE, ..
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978Aol.75S,97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

"

Sinistros pagos nOb últimos I\) anos·

Responsabilidades '
. ..

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

o flnE:LMOR DOS mELHORES
&1 ,,;c DH.S. N� UI. _

Diretores:
Dr. Pamp'hil0 d'Utra Freire de Car'ltalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto á� Araujo
e José Abreu.

I
i
,

1 "A CA
'.1

melhore. fábricolI. A Casa "A CAPITAL-, chamo' o atenção do.
visita ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em

t
Viagens

�ELO

Expresso Noturno do jornal
O Es�rADO '

FLORIANÓPOLIS - JOINV,IJ_E
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS': .;

'-

(HlGADA A JOIHV1LE:
SAlDA DE JOtNVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

Intermações:
i

Em Fpolis. - n(j Reda.ção do «O J;:STADO»
Em loinvile - no Hotel Príncipe

-

o

D

m

I
I

Com o. produtos do In'.r.o·
fional Harv.,'.r V. S. 01....
o proteçáo d. 115 ano. de

.xp6ri9nc.io • seryiço. I

. Em qualquer tempo�.• '.

o réndimento, ii economia e a durabilidade são fa

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

Interpatíonal 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-h.os informações detalhadas sem compromisso.,

Concessionários:
,:C·_· RAMOS «: elA,.

Rua João Pinto,'·'g � Cx. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somárc - Florianópolis.

Laboràtório
Clínico

'RUA JOÃO PINTO, 25
,fone: 1448

, Em :frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Ah,es de Souza

da Costa Avila
Dr: H. G. S. Medina

Farm. L.

Exame de sangue, Exo.�\e para verHicação
de cancer, Exame de urino, Exame para

verificação do gro.videz, Exame:,"cie escarro,

Exame para verificação de doencas do
llele I boco. e cabelos, Exame de fázes t

Exame de secreções.
,Ilutovaccinas e transfusão de songues,
Lxame qui:mico de farinhas, bebida.

" cafÉ;. água., etc.I
Fabricante e di9'tríbuidores dos e!fpIt\ada8J con
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato., algodões, mQrtns e aviamento."
para alfaiutes. que recebe, diretoment9 dos

Snr., Comerciant•• do interior no sentido de lhe fozel'em uma

Florian6polisi
.

� 'f'ILIAIS em) Blumenau 9 Lajes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A seg'unda experiência da bomba atômica, cujos preparativos se inicianr�
esclarecerá o 'mundo ·sôbre as dúvidas oçm-rida_s_,�o pr�iro ({test».

Apresentado às autoridades· e ao
público o Studebaker Champion 1946\

Noticiamos, em nossa edí- Pamplona, . sócio-gerente da dos, tendo se demorado .

exa- "'_
ção de ontem, achar-se já, em concessionária, foram os con-I minando detalhadamente a '.

Florianópolis, o ma g n í f i c o vidados conduzidos até onde belíssimo carro.
Studel.aker Champícn 1946. se enco-ntrava em exposiçao o. Fixamos, na foto acima, . o'

Ontem, mesmo, a Sociedade Studebaker Champion 1946. Studebaker Champion .1946,
Intermediária de Automóveis Todos os presentes se mos- que continua no. mesmo local,
Ltda., concessionária dos rete- traram vivamente interessa- em exposição ao público.
ridos carros de classe, resol-

BUENOS AIRES, 4 CU. P.) - Regr-essaram os advogados argen- veu apresentá-lo às autorida
tinos que Integraram a delegação que foi defender os presos políticos 'des e ao público.espanhoís ameaçados de .fuziJamento pejo govêrno de Franco, entre os. Distinguidos co;n um convi
quais Zapirain Alvares. te, dirigimo-nos ao eleganteComo se sabe, os advogados não puderam cumprir sua missão, Cíne Ritz, onde, em uma· das
porque o Govêruo espanhol recusou pei-míttr sua entrada no pais, salas de espera, se achava ex
confírmando, assim, os processos arbrttâríos ·adoUlIdos para com os posto O majestoso. modelo. Vá
presos políticos a!J1. A senhora Zapirain, que é argentina, compareceu rios convidados, entre os quais
ao desembarque. notamos os senhores Celso

Furtado, gerente. das Casas
Pernambucanas nesta cidade,
Guida Bott, gerente da sucur- I,minente a falta de p8'pel parà a imprenS31Fritz Deutsch 8 filhos, profundamente sentidos com a sa� d? Banc.o. ��:ciona� do. �o-

Derda de sua sempre lembrada Espôsa e Mãe, vêm por m:r�lO, EspmdIao.Amm, dlr�- Rio, 4 (A. N.) - As ultimas Isil na Suécia, sr. Manuel de'.
meio do presente, agradecer a todos aqueles que de tor-.gerente 9a firma Tuff!, greves verificadas nos Estados I Góis Monteiro, no. sentido de'
qualquer módo os auxiliaram DO doloroso transe. A�m & Irmao e R'OI�el� Oh� Unidos e as dificuldades de I!que aquele diplomata patricia'

FI'
. J"h d 19 6 veira, gerente da agencia do transporte, criaram uma si- consiga um aumento substan-.·orlan6polls. It de UI o e It. Banco do Distrito Federal. t

-

d l' d
. I •

1 d �l ��

F· D h uaçao e ica a para a impor- I cia nas remessas e pap�r lUl,-fltz eulsc Especialmente convidado, tação do papel destinado á I quele pais para o Rio. O mi-'rederico Paulo Deutscfl compareceu o sr. Interventor imprensa. Esboça-se, conse- nistro Góis Monteiro, apoiado,Walter Deutsch Federal, representado pelo. seu quentemente, uma nova crise. aliás, emsua ação, pelo Itama""-
Frieda. Deutsch Grossar (Ausente) ,

ajudante-de ..ordens, ten. Salo- No sentido de remedia-la ou rati tem sido feliz em suas de-,

- mão de Arruda Câmara. evita:r que ela se agrave: in- marches que se estendem atéA «Rosa de Ouro») será doada Recebidos pelo sr. Arnoldo forma-se que a Associação la Finlandia e assim, dentro em
... r t d 1 u ..' 1-" I Bra.sileira de Imprensa tem se

I
breve, espera-se que nossas. em-

a �a e ra l.....e.lrOpo I.ana E. d
mantido em ativa correspon- presas jornalisticas estarão,

RIO, 4 (A. N.) - Anuncia-se o regresso, hoje, ao Rio, de Cml. pamloon as I dencia ,com o ministro dO' Bra- reabastecidas.
.. ';sua curta viagem á Europa, do principe Dom Pedro Henrique "bde Orleães e Bragança. Sua Alteza foi á Europa especialmente _u agas Prossegue .a componhopara trazer a "Rosa de Ouro" iamosa condecoração conferida

por Leão XIII á princesa Izabel. Esta condecoração, que é a Terá, ho ie, .data de seu

I bitmaior distinção que a Santa Sé confere, será oferecida á co- natalício, ense io de receber pe O ara eaIDen otedral Metropolitana do Rio de Janeiro, no dia 29 âo corrente, de seus comandados e ami
data do aniversário da redentora. A encomenda em questão é gos:, que o . são, em grande
de ouro e pedrarias, pesando 12 quilos. número, as mais expressivas

congratulações o sr, Eperni-

semanas nondas Chagas, Cmt. da Base
Aérea de Fpolis.
Já há algum tempo radi

cado entre nós, o distin
to, aniversariante conseguiu
graniear vasto círculo de

relações e amizade, 'entre as

quais nos permitimos contar.

Registand9 seu nàtalício,
apresentamos nossos cumpri
mentos.

Florlêlftógolh, ::li Ile J·ulho Ij@ 19 �6

Significativa recepção
ao mín. Sousa Compos
Bahia, 4 (Agência Vitória) Presidente Dutra tem em mira,

- Encarregando o programa no importantíssimo setor da
das homenagens realizadas Educação e Saúde. O Ministro
nesta capital ao ministro Sou- da Educação, acompanhado
za Campos, titular da pasta dos membros de sua comitiva,
da Educação e Saúde, a Secre- compareceu ao Largo da Lapi
.taría de Educação deste Esta-I ilha, onde assistiu ás solenida
',do ofereoeu-Ihe. significativa I

des ali realizadas.· ÁS 10 ho
recepção. A ceremônía foi aber- ras, o titular da Educação pre
ta pelo Interventor Federal in- .sídíu á abertura do Museu do
terino, tendo o sr. Alváro Sil-, Estado, no antigo solar da fa
va, Secretário da Educação, milia Goes Calmon. O Minis
saudando o professor Souza

'j
tro assistiu ainda, a outras so

Campos, em nome do govêrno Ienidades, entre os quais um
da Repúblíca, dando á mesma, solene "Tedeum", na Catedral
a primeira Universidade do da Basílica em regoríjo á gran
nordeste.do Brasil. Agradecido de data. ÁS 20 horas, presidiu
as homenagens que lhe eram ao ato solene da instalação da
prestadas, o professor souza Universidade da Bahia, pro
Campos, aludido á série de pro- nuncíando importante díscúr-
vidências que o govêrno do ,SO.
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Regressaram conhecendo os mé
todos arbitrários de Franco

AGRADECIMENTO

Será apenas de quatro
. LONDRES, 4 (U. ;P.) - A permanencia na Europa de

Trygvelíe, Secretário Geral da O. N. U. será de quatro sema
nas. De Londres irá � Islandia, Noruega e Nuremberg, onde

_ estudará os serviços técnicos de traduções utilizadas durante
o processo dos grandes criminosos de guerra nazistas. Em se-'
guída, o Secretário Geral regressará á Londres e, posterior-
mente, a Nova Iorque. .r=>:

Sómente agora foram
FRANCFORT, 4 (U, P.) - o Serviço Secreto do Exército

norte-americano revelou hoje os motivos das amplas medidas
de segurança, tomadas em principias deste ano no Tribunal de
Nuremberq. E' que iõra descoberto um plano nazista de sabotar
o 'julgamento dos criminosos de guerra, organizando ao mesmo

tempo um levante' armado na Baviera, Sete membros das for
mações de assalto nazistas, em uniformes aliados, penetrariam
no Tribunal quando recebiam de um avião o sinal para inicio
da revolto;. Essa revelaç�o oficial vem conJi?-mar,a �nformação

Idada na epoca pela Uniteâ Press, mas que o Exército naquela
ocasião desmentiu.

�

.

'...,.. �._.. . ..�_ .. " �_i��I

revelados

(cgaffe)
_ MADRID, 4 (U. P.) - "O fechamento da fronteira franco-

espanhola ié a maior gaffe de que poderia cometer o govêrno
[rances, no momento atual", escreve um jornal, reproâueiruio >

uma entrevista de Ranàolph Churchill, filho do ex-primeiro
ministro britanico e que aqora faz reportagens para afguns
jornais ingleses.

a
If

'maior

BUENOS AIRES, 4 (U, P.) -=o Prosseguindo em sua cam-·

panha de 60 dias pelo barateamento da vida, a Secretaria di
Industria e Comércio fixou os preços máximos para a venda, ..

em retalho, da manteiga e queijo.

o Vaticano desmente
VATICANO,,4' (U. P.) - o "Osservatore Romano" publi-:

ca, tune, uma nota oficial desmentindo categoricamente as
.

informações veiculadas por algumas agencias e publicadas na
imprensa estrangeira, segundo as quais a Santa Sé teria man

tido estreitas relações com os "chetniks" de Mihailovitch.
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