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?,-.<\.O largo do Lago de Bikini,
25 (U. P.) - Um drama hu

mano ocorrido uma hora antes

da explosão atômica foi reve

lado hoje. Por al,gum capricho
da sorte, um grupo de tripu
lantes tôra deixado a bordo de

1:;eU navio que iria servir de al

wo da bomba atômica. Os minu-

•

9793

Palácio, S. E,xcia. o d U
F d 1

snr. r. do Deeke, Interventor
e e:a, conversa com o eminente Dom Jaime
Camara, em colóquio cordialíssimo de

con terrãneo para conterrâneo.
'

Encaram
otimismo

Notas políticas com

A direção central da U.
D. N., .

no Rio, não teria
aceito «a democrática elei
ção do sr. Adolf.o Konder»
como fato consumado. �

E, no empenho de evi
tar a crise deflagrada nos

a r r a i a i s barrigas-verdes
haveria autorizado o de�
putado udenista pejo Rio

liz:andcJ do Norte, sr. José
com -* .. ........,.,,,,. «'n, lo.Crl»
S'.ll-serrána. }

.

O venerando político rio�- .

Copenhague, 25 (U. P.)
O s_ecretário. geral da Organí
zaçao das Nações Unidas, sr.

Trygve Lie, chegou a esta ca

pital, procedente de Moscou e

declarou qúe tanto Stali!n <como

Molotov apresentam-se com

bastante otimismo quanto a

questão da segurança da paz.

����� o sr. Lie, ambos "es

cíou com ,StaliJll� é(urant1f=�U-'\Hi�
hora, terça-feira à noite e que

se avistara diversas vezes com

Molotov para falar sôbre pro-'

nlemas atinentes à organiza
ção e política da ONU.

RIO, 25 (A. N.) _ O presidente 'da Republica assinou de_l
ereto, criando, para organização imediata, os comandos das

zonas Sul, Centro Léste e Norte, com sedes, respectivamente,
em Pôrto Alegre, São Paulo, Capital.Federal e .Recife.

l\1odéslia Reconhecido

Partiu I levando
socorros
Santiago do Chile, 25 -r-r (U.

Pv) _ Partiu para La Paz um

avião chileno levando socorros

médicos e farm�cêuUcos ás

vítimas da revolução.

tos estavam-se escoando e os

''homens de bordo do navio dos

Estados Unidos "Cllmberland
"Sound", a quinze milhas de

distância, já' estavam colocan-

410 os comutadores que deter

minariam a detonação da bom-

ba.
.

Anunciada a di�tribuiçã� de equi
pamento bélico disponível

BRUXELAS, 25 (U. P.) - Foi anunciada na Bé1gica a pri

meira distribuição de equtpamento industrial como repara

ções de guerra. O comunicado foi efetuado 'pela agência Inter

Aliada de Reparações, destinando-se as Ireparações ao Retno

Unido.Seguindo plano préviamente
combirnado para o caso de tal
-emergência, aqueles marinhei
ros que se encontravam em

tão ter.rivel situação fizeram.
sinais de socorr:o e de perigo,
e foram salvos.

No mesmo Bilhete em

que se confessa nosso con

lrade, o intelig'ente dlre

torzinho do Diário diz que
"somo.s burros; que fa.ze

mos praça da nossa asni

ce; que somos jUnientali
dades; que exibimos nos

sa obtusidade ínonráveât
que somos idiotas, etc.,
etc ... "

Confrade,' seg'undo C.

Fig'ueu'edo, "é aquele que

perten.ce à mesma catego
ria que outrem". É o cole

ga e é o camarada.
Ao im;ig'ne confrade dos

hurros, ao éminente cóle

ga das jumentalidade1s, ao

preclaro camarada (los

idiotas, este aviso de Var

gas Vila: "a modéstia é a

nulidade 00,'> talentos ou o

talento das nuli(lades".

Londres, 25 (U. P.) A

Coruferência de Paz a inaugu
rar-se em París na próxima

segu�da-feira, 29 de julho, se

rá "ooberta" por forte equi'pe
de co,rrespondentes, muitos

dos quais foram enviados dos

escritórios centrais para au

mentar as redaçôes de París.

AGUA A 5.000 PÉS DE

ALTURA
Bikini, 25 (U. P.) - A bom

ba atômica explodiu ás 8,35 de

hoje, quinta!.feira (16,35 de 24,

,quarta-feira, pela hora padrão
ocidental). Esta foi a primei
ra experiência· atômica feita

nagua. A detonação ocorreu

na hora marcada.

I\BidU �ayão
vem ai .

Nova York, 25 (D. P.)
Bidú Sayão seguirá no dia 29·

para o Rio de Janeiro, afim de

atuar no 'Teatro Municipal. Es
ta é a Ilrimeira vez que a con

sagrada soprano brasileira re

torna ao seu país 'nos últimos

\ seis anos.

Guatemala, 25 (U. P.) _.

O Congresso aprovou uma me

dida recomendando ao govêr
no o reconhecimento do novo

regime boliviano.

• •

ara uma �o U 80
.

e lnl Iva
•

\
Jerusalém, 25 (U. P.) _ Os na l'eUlllao.

continuam removendo os es-

\ ingleses envial'am convites às Enquanto :t,>so, um porta-vos \
combl�os do Hotel

. Rei David

\
partes interelssada,,> no

pr,'Ohle-
da A.g·ência .Tudaica afh'mou para ver se eonseguem retirar

ma da Palestina para uma con- que nenhum {los telegTamaS os corpos.
.

ferência em que se procurarã: pulllicados na imprensa britâ-I A remoção de escombros já

resolver definitivamente a nica sõbre a Palestina tinha i está sendo feit.a há quatro dias,

g-rave questâc da Terra Santa. sido passado ou recebido pela \ esperando-.se que aimlà dure

Seg'nndo informantes autorl- referÍ{la entidade 5.sraelita. \
uns (lois dias. Até o momento

zndos a Liga Áral,e também Por outra parte, em Jerusa- o número dei vít.im3s se eleva

I foi convidada para participar � lém, os soldados. britânicos ii. J 75, tneinsíve 47 fe.l'Í(los.,
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DESAPARECIMENTO DE
UMA ILHA

.

Segundo escreve Lawrence

Wilkinson, comentarista do

"Daily Mail", da Inglaterra, a

ilha de Heligoland, usada pelo
Kaiser e Hitler, como uma lan

ça apontando para o coração
da Inglaterra, vai ser elimina
da dos mapas, por meio de di-

,

namite.
xxx

PARA SOLUCIONAR O
ENíGMA

Anuncia o "Daily Graphic"
de Londres, que dois cientistas
montaram, no observatório de

Cambridge, um aparelho que
poderá solucionar o enigma
da Atlântica e demonstrar co

mo os continentes se separa
ram gradualmente.

xxx

AUTOMÓVEIS FRANCESES
PARA O BRASIL

Paris, - Os círculos indus
triais receberam com satisía

ção a notícia do desembarque
no Rio de Janeiro da primeira
remessa d.e 50, automóvei ci
troen. Espera-se que mensal
mente cheguem ao Brasil 50
carros dessa marca, dos quais
já estão vendidos cerca de 150.

x x x .'
.
SAIBA QUE

O mais jovem de todos os

.cardeais que integram o Sacro

Colégio é s. em. o cardeal Ber
nard Griffin, arcebispo' de
Westminster e Primaz Catem
co da Grã-Bretanha, em cujos
títulos sucedeu ao falecido car

deal Hinsley.
Nascido no Mídlands, em

1899, o cardeal Griffin, que

so1tftsill'ó'\!a{úlic�;;i °:fuilat;��.ra, sendo mais tarde transfer:-,

do para o Colégio Inglês, 'j
Roma, ,onde foi ordenado de
pois de doutorar-se em Teolo�
gía pela Universidade Grego
riana e em Leis Canônícas pe
lo �ppolinaro. Durante a'pn.
meira Guerra, Griffin prestou
os seus serviços nas fileiras da
.RAF.

Re,gressando à Grã-Breb
nha, o futuro cardeal dedir:ou.
se imediatamente ao estudo
das· questões sociais e traba
lhistas, das quais possui profundos conhecimentos, o que
concorre para a continuidade
da tra�ição dos arcebispos de
Westmmster criada d�sde 03
i(;:mpos do ,Cardeal Manning,amda no seculo passado.· Co-

• plo bispo auxiliar de Birmin
gham, sua cidade natal. Grif
fin tornou-se famoso' pejos
seus grandes dótes oratórios.
E foi �lí que o foram

.

buscar
para ocupar a Sé arquiepisco
paI de Westminster, vaga coi11.
o falecimento do Cardeal Hins-
�ey. No Consistório de

marcai'Último, Pio Xli elevou�o á pUl'_
pura cardin�líci�, e o arc.ebispode Londres e hOJe o mais moçode todos os Príncipes da Igreja

.t\os nossos

4gentes
leiam todo dia esta (oluna

até o fim
P.dimo.· ovi.or por telegra

má. que.nde o jornal 'nao chegar
no me.mo dia.

�UEiXAS E RECLAMÀÇôES
PHELADO LEITOR: 's. o 1U< .he \

inrer essa e, realmente, uma providencia

para endireitar o que estiver errado ou

para que al... crua faltá não se repita; .e

NAO- o escândalo que a sua rec!amac.;ão

ou queixa poderá vir a causar. encarai

nhe-a " SEC';AO RECLA.MAÇOE�,
de f) t;STADO. que o �"so será levado

.

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, r ece ..... endv v. s. uma informa

ç�"J do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam pubE.cado'3 nem a recla

maç�o nem a providência tomada.

AOS' SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo. ex-médica do

Centro Espirita Laa-Car idade e Amor.

comunica a -nudança do seu consul

tório para a rua do
..
Senado, 317, 2·

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20.00), ·onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escreva

det�lbadamente o nome, idade, ende-

reço, enviando envelope selado e subs

crito para a resposta, juntamente tom
.

a imaortância acima.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodorz., n, 35 - Fnolis.

Encarrega-se óe: compra, venda, hi

pateca, legalização, avaliaçâe e admi-
•

nistraçãc de imóveis.

O'"s::aniza. também,
-

papéis para. éom

pra de propriedades pelos Inst.iiut,,.

·de Previdência e Montepio' Estadual.

DOENÇAS NERV')SAS
..

Com os progressos da medicina
hoje, as dcençss nervosas, quande
tratadas em" tempo, são maleR per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes 'ner1'osos In

digentes, na Rua Deodoro Z2. da. ,
às 11 Iboraa. diàriamente.

M.J\{Jfj(DU a elA
A"Anoia.. R.p.....ntooõe. �I Oel'Ql .

M,atria: Flol'ian6poll.
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Acrent.. 'I1oa principaJ.á
lIrulllfolpioe do' Eatooti:l

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
POl'tu.
guê•• ea

ponhol,
irallcê••
inlJli••
etc,

�0rr:..ance, Poesia, Religião, A
Vloçao, Matemática Física
Química, Geologia,'Minero:
logia. Engenharia civii, mili
tar e novaI, Carpintaria. De
aenho, Saneamento, Metalur.
gia, Eletricidade, Rá-dio Má,
quina. �.. Hidrá�lica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

I inária. Contabilidade
Oicionário». etc. e

CONTA CORRENTE POPU�AR IJuros, 51/2 a, 3. - Limite Cr$ 30,.000,00 ,

'

,

. :Movimentação' com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.·
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

RiJa Trajano, 23 .. FlorÜid'DÓ;llOUs

Desc;rição das plantas medicinais indígenas
e das �xóticas aclimadas no Brasil.

3.� edição • 1-946

com mais de 400 poginas encadernado em

pano: Cr$ 80,00 brocho �r$ 60,00

À vendà .. nas livrarias ou pelo ser

viço de reembolso postal fla
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FARMACIAS DE' PLANTA&'
-

,,' ( MES DE JULHO
6 (!olll>ql1o à tarde) - 'f.'armácilll>

Modema - Praça 15 de Novembro..
7 Domingo - Farmácia Moder-

na - Praça 15 de Novembro, I

13 (sábado à tarde) - Farmácia.
Sto. Antônio - Rua João Pinto.
14· Domingo - Farmácla Sto�

Antônio - Rua João Pinto,
20 (sábado à tarde) - Farmácia>

Catarinens·e - RUJa Trajano..
21 Domingo - Farmácia Catari-

nens'e - Rua Trajano. t_::-
27 (sáhado à ta�d'e) - Funná-· _Z:i;

�

cia Rauliv,eira - Rua .Trajoa!llo;
48 Donüngo - F,armácia .Rauli-

vei.ra - Rua T,rajano. ,

O serviço noturno será efetuado>
pela Farmácia Santo Antôn!o sü
à rua João Pinto .
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Deseja obter
emprego?

Procure �ntílo a nosSIt Gilri!JIl-
cia e preencha a nossa "ficha ti•.

I informações úteis", d'\ndo tôd&Qt

J
as indicações possíveis, que ter..
mos prazer em recomendá.lo· (a».
aos interessados na aquisição li..
90ns funcionários (as).

Vendedor por conta proprio:
PLACIDO MAFRA - a� zor de Me dos r

Ruo Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

Boa coleção � amostras. Atende-se à domicilio.

SUCURI
..

6�a cóbra, que aí se vê, foi caç'ada rios ser{ões de·Mato Grosso, por' um caçador de Ti iuee«, De tão gran:de a.té parece pêta, coisa assim como' aquêle macacode clne�a, descomunal, primitivo, - o King-Kong, quea fantaSIa dos cinegrafistas, há tempo, meteu no cartaz das fitas de sensação.
•

Mas,. neste caso, ,a cobra é real, c�m 108 quilos de
p.eso e 71/2 metros de comprimento, e tinha ainda 3fzlhotes de contrapêso, que .morrerern de frio, diz onessa informante.

Exame de Scu:lg11e, Exarile para verificQçãode cancer, Exame de urina, Exame J;lQra
verificação da gravidez, Exame <::le 8sc';rro,Ex.m·e para verificação de doencaa da
pele I boca e cabelos, Exame de feÍlzes,

Exame de secreções.
•

�utovaccinalJ e transfu3ão da sangues,Bxame químico de farinhas, bebida.
café. águalll, etc.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao T'ésouro
. do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alns lIe Souza

da Costa Avila
Dr. H.' G. S. MeClina

rarm. L.

,
..................•• am:.· mm.
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16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAll
.TUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANóPOLIS

EDITAL HOJE NO ALVARO DE CAR-

Convocação das classes de 1926 e 1927 VALHO ÀS 20,30 HORAS ES-

(Cidadãos quçconipletam. 20 e 21 anos em,1947) TRE'IA DE IRACEMA DE
I - De ordem do Exmo. Snr. General Comandante da 5a. ALENCAR E SUA. CIA, COM

Região Militar são convocados todos os brasileiros nascidos HORTÊNCIA SANTOS - RO-
110S anos de 1926 e 1927, residentes nêste Município, mesmos BERTO DUVAL E NORAT,
os nascidos fóra do Estado de Sta. Catarina, para se apresenta- EM HOMENAGEM AO EXMO.
rem por conta própria, na Séde da Junta de Alistamento Mílí- SR. INTER,VENTOR FEDE
tar desta cidade, a-fim-de serem submetidos à ínspeção.ds saú- RAL DR. UD:O DEEKE, COM
de para prestação do Serviço Militar. Época da inspeção: Entre A NOTAVEL PEÇA "DONA E

"'Iube 12 de Agosto os dias 2 de jujho de 1946 a 15 de Agôsto. SENHORA"

lU' II - Os convocados deverão apresentar-se munidos do Conforme tem sido anuncia-
A Diretoria do Clube tem Ú Certificado de Alistamento Militar. do realiza-se hoje no Alvaro de

prazer de avisar aos distintos Os que, forem casados juntarão a certidão de casamento Carvalho, a grande estreia de
associados que subscreveram a e as de nascimento de filhos: os arrimos de família, os do- Iracema de Alencar e sua m -- --1

_A.NIVERSÁRIOS lista de adesão para a ceia e cumentos que provem essa situação. ravilhosa Companhia de', 0-

Sra. Maria Celestina da Silva noite dançante dos "sócios ca- Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que, por médias.
A efemérIde que hoje transcorre

I
sados", que a referida festa te- qualquer motivo, não possu� o Certifica?o de Alistament,o Para início da tempora�a da

S ',ass1nala o aniversário natalício d'a P� luga:-, no .próximo sábado, Militar, deverão apresentar, para fins de alistamento, a certí- querida artista foi escolhido o

- exma. sra. Maria Celestina da I
dia 27: as 17,3� horas, confo:� dão de nascimento ou documento equivalente e três fotogra- original de L. Navarra e A.

Silva, digna esposa do sr. João

I
me aVISO amt,errormente publí- fias 'tamanho 3 x 4. O que, não tenham sido registado civil- ,Torrada tradução de C. Bit-

..silva, proprietário da Padaria cada.
, mente ou que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que tencourt e J. Vanderlei

e Confeitaria IOde dezembro. Os associados que subscre- ignore se foi registado ou o legai em que o foi, será alistado de DONA e SENHORA - onde a
,

Sra. Maria Emília de Souza I veram a lista são os' seguiu- conformidade com as declarações que fizer perante a Junta brilhante comediante apre-
Aniversária-se hoje a exma, sra.: tes: Major Antônio de Lara de Alistamento. senta uma excelente crtação.'

Maria Emilia de Sousa, digna i�i,bas - Tte. Coronel João Ma- III _ Avisa-se aos convocados que, na previsão de não se- artística dedicada as mães Ca-
.esposa do sr. Francisco Luiz de :rmho - Manoel Gonçalves -

rem incorporados aos Corpos de Tropa todos os cidadãos per, tarinen.ses.
Almeida e fHha do saudoso! D�·. Leoberto Leal -:- _ Orland� tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dis- O espetáculo de hoj-e às
.conterràneo Raul Tolentino de F�lome?,o Capitão �10l pensa de íncorpofação os que :primeiro .se ap.resentarem para a 20,30 horas será em homena-

·Souza. I
Mendes - Os�y Gama d Eça inspeção de saúde, dentro da epoca acima fixada, gem ao exmo. sr. tmterventor

Sta:Lili Medonça 1- Jayme Lmhares � Dr.
(a) Olímpio Mourão Filho, - Ten. CelvChefe da 16a. C. R. FederaI" Dr Udo Deeke. '

, Regista a data de hoje, mais urna Ra�l Cal?as - O�ny Ortlg� -:- Secundando IRACEMA 'DE
festiva primavera da O'entil senho- EdIO Ortíga Fedngo - F'lávio ALEN,CAR teremos Hortêncía
�ita Lili Mendonça, filha do sr.

Ferrari - Ari Mafra - Jai:ne 'Santos, 'ftOberto Duval, Geny
,João Mendonça, construtor civil A?r.aham -, �anoel Galdmo Franca, Ildefonso Norat, Sue-
nesta cidade. Vieira - SIlVIO Machado

ly May, J'. Maia, Ulda de Re-
,.---..,.-_ Pedro de Freitas Cardoso Dr. Rubens Ramos - Lourí-

zende Nelson França, Lucia
Transcorr-e, hoje. o aniversário val Bastos - Joel Lange ',Regin:a e Fernando Vilar, ar-

natalício ,d'o sr. Pedro de Fr-eitas Alvaro Rovere Lourival tistas de reconhecido valor aos
Ameida - Inamar Pinto SOCIEDADE RA'DJO GUA' , , .

1 teí dCardoso, funcionário dos Cor-
Mário Vieira -:- Dr. Wilmar

'"

Teatro A. de Carvalho quais a crítfca e as p a elas e

reias e Telégrafos. RUJÁ LTDA. [Hoje, 6a feira 26 de Julho, Hoje pais têm disp-ensado os maio-
Sr. Dupui Costa Dias - Solon Vieira - Ma- '-

20 30 h res elogios e referências.
noel Ferreira de Melo - Nilo I A h

- ,

16 horas AS, oras
,

A data de hoje regista o aniver -: man a,. a� .

"

Espetacular _ Estréa de: A par de magnifico elenco
.sário natalício do sr. Dupui Costa,

Laus - Dr. Ylmar Corrêa - de,v�ra ser �:aJn,S�Itldo pela IRACEMA DE ALENC.AR que Iracema de Alencar nos

funcíonárío do Departamento d Eurípedes de Melo Saraiva - RadIO Guarujá o 2 programa

I
E sua formidável companhia trás, teremos oportunidade de

.Educação. ,e/Dr.
Thiers Fleming - Abibe "CI�EAR", oferecido pela,�i� de comédias apresentando: conhecer peças selecionadas

R d lf R
Ribas - Pantaleão Atanázio vrama Moderna e Farmácia . .

3 t d dos melhores autores e com-
.

o o o en!l�x Bauer. _ Celso Ramos _ Francisco �� 1 "CINEAR"
A •

t a magníüca peça em a os e
Assinala a efemende de hoje, o

M F'lh' J
-

AI
A

t
I e son. , e�se III

e-I L. Navarra e A. Torrada tradu- pletamente inéditas para nos-

t d"
.

r
.

' oura 1 o - oao can a- ressante programa cínemato- -

d C B·tt rt J Wan- sa plateia, como sejam Dona e'

ranscurso, o anrversarro nata �'CIO ra da Cunha - Elias Mansur gráfico, estreiou sábado último I dÇ�l e . 1 encou v e. ,

Senhora (estreia) Chica Bàa,"do sr, Rodolfo Renaux Bauer, díre- Er J' r C G
'

.

da jnaí I! er ey.
tor do Banco Inco e figur-a muito,

las - u 1<: ampos on- ao microfone a mais .1l0<?,U ar, ,

DONA E SENHORA Lingua de Trapo, A Inimiga,
relacionada nos meios bancár-Ios e ��v�s M Joao Grinza� 't- co� geral. agrado, ,p01S ja se

Grande desempenho de "Tra- Não te conheço mais, Aconte-

"�, comerciais do nosso Estado.
F
ano. our� �

-

Per .

ei ar fazia se�tIr a !alta de um pro-
cerna de Alencar", dedicado ás ceu naquela noite, A Cegonha

-:.;; Halo Balbi
- ,�z:rar: T - � s"car ererra -

grama desse genero. -

C tarí e se atrazou, BERENICE (a
. Dr. Joao "Bonâssta c '':;'_'', Alcides maes a armens s

,Faz, anos ho]e, o sr. Ital� Balbi,

I
de Araujo .._ Dr. Elpidio Bar- Rés�I;ha- das p_;og'ra:maçôes pa- _" Grandi<!so. el.enco, filgura�- maior criaç�o artistica de Ira-

.atIvo representante cumerclal.. bosa _ Luiz da Costa Melo _ ra o dia 26 de julho de 11}46 do: Hortencla Santos, Robert,
cema de Alencar).

*
Romeu Machado - Zenon 9,00 _ Bom dia,- para você. Duval e No'rat. 1 P.ara a premiere de Iracema

NASCI'M"ENTO de Alencar e Sua Cia., restam.l. m,
'

',Bonassis - Dahil Amin Helú. 9;ro _ Noticiário Guarujá. - Preços: -
Com o advento de um robus-

_ A1ntônio Scheidt _ José 10,00 _ 'Franeisco Alves.. Cadeiras numeradas C.r$ 10,00 poucas localidades que pode-
t

.

h ° rão ser' encontradas na Bilhe-o melllno, ae' a-s� e.m. fest.a o Elias _ Dr. Vasco Henrique 10,15 _ Xavier Cugat esua Balcões Cr$ 8,0
1 d D d

-

O t
�

C qr 50 00 teria do Tea.tro diariamente aar ,o. sr. �o OSlO r ls_a, D'Ávila _ Dr. Calvy de Souza orqvestra cubana.
. Camarotes ,r<ll' ,

ôen91�llsto preSIdente da Umao, Tavares _ Sílvio Silva, _ 10,30 _ Conheça os Estados Garal '............ Cr$ 5,00 :partir das 13 horas.

Beneficente Operária de Flo·-:: Norberto Rihl - Ubaldo Abra- Unidos. "Imp. 14 anos".
rianópolis.

I

hão _ Antônio Sbiss3 - H. 11,00 _ Bazar de músicas. . . .. . .. '. . ... _ ....

Junto as f:licit�ções de seus J. Murray - H. W. Whiteside 12,00 _ Oferecünentos mú- _ IMPERIAL - ÁS 7,30 horas
colegas de diretOrIa e de todos

_ Raimundo Vieira - Walter sicais. _ última Exibição __

os 0iperár�os e amadores da- Lange _ Alberto Grosséman 14,00 _ Intervalo. UMA VEZ NA VIDA
quela SOCiedade que tem em _:_ Protásio Leal - Ten. Ma- 18;00 _ Abertura Ave Com: Ubertad Lamarque.
,seu preside1nte um grande ami- noel Pereira da Cunha - Dr. Maria. Preço Único; - 2,40.
go e belllfeitor, juntamos as Rafael da Cruz Lima - Antô- 18,15 _ Alma portenha. "Imp. 14 anos".

_____________ l'nio Apóstolo - Luiz Freysle- 18,30 - Carlos Galhardo.
,ben - Hugo Fabini -- Mimo- 18,45, - Momento esportivo.
Iso Ruiz _:_ Jairo Callado - 19,00 - Ritmos de Tio San.
i João Assis - Miguel Daux 19,30 - Dep. Nacional de
I Sidney Noceti - Dr. Cid da Informações.
Rocha Amaral - Des. Ferrei- 20,00 - Orq. Bohemia Vie-
ra Bastos - Murilo Ramos -

RITZ - HoJe, ás 7,30 horas Dr. Agripa de Castro Faria -

última exibição Espiridião Amim, - Ten. Ju-

James Cagney _ Loyd Nolan _

bal Coutinho - Rubens Pe-
derneiras Ramos - Dr. ·Afon�Barton Mec Lame - Margaret

LI'ndsay An D k
so Veiga - Danúbio Melo -

" - I n vora. . _

G - M E N Osny Melo - Severo SImoes

CONTRA O IMPERIO DO CRIME
Jaime Scheide - Major Epa-

Censura até 14 anos.
"minondas Chagas - Heitor Li-

No programa: _ Filme Jornal _
ma - Ubaldo Brisigheli.

D,'F. B,

o ISTaaG-Sexla·'elra, 2& de Julho c:te ,�.6 3

- 1

,Homenagem póstuma
O dr. Brasil Viana, presidente do Conselho AdministI'ati

da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, recebeu o

TEATRO

nense.

20,15 - Garoto e Carolina.
20,30 - MúsÍ'Cas brasileiras 26 artigos' Ida maior,

atualidade I
COMPRE SEU EXEMPUR,
HOJE MESMO! I

3,· I
C�s����_��

'vo

,.<;elguinte ..
telegramas "Do Rio - Comuníeo-vos que o Conse-

1110 Superior oonsfgnou em ata um voto de profundo pesar ao

Conselho A:.dministrativo dessa Caixa, por motivo do falecimen

to do seu ilustre diretor, Acácio Soares Moreira. Cordiais sau

.dações, (Ass.) Solauo da Cunha, Presidente.

Encerramento.

r--------:,--�--
� SELECOES
. '

I de JULHO

em gravações.
21,00 - Páginas musicais.
21,15 � Heriberto Murara.

21,30 - Últimas melodias.
22,00 Programa para

amanhã - Boa noite.

Canções dos, vaqueiros -'- S,hort.
Preços: - Cr$ 3,60 - 2,40.
ROXY - Hoje, ás 7,30 horas.
1° - 'Filme Jornal - DFiB.
.2° - Budd AJbbot e Lou CusteIo.

AMIGOS DA ONÇA
3° - Início do liensacional se

riado com Dennis Moore - Eâ
mund Co<bb.

OS SALTEADORES DO OURO

IR,ITO
O' alfa;ate indicado
Tiradentes 7

A RESPOSTA DE EHRENIURG

, .

setlmo
Acácio Moreira
de dia

blicou no Ulzvestia" respondeu
as críticas formuladas pelo jor
nalista norte-americano Wal
ter Lippman que atacou os es-

critores Soviéticos. Ehrenburg P'revl·sa-o do tempo Ipergunta se Lippman conside-
ra ou não os russos como um Rrevisão do Tempo, até 14
povo, ressaltando por sua vez horas do dia 26 na Capital:
a existência de preconceitos e Tempo: Bom, com nebulosi-
discriminações raciais ent�e dade variável.
os norte-americanos. Termina Temperatura:�Estável.
entre�anto o artigo o jornalista Ventos: Variáveis.
russo salientando que os Esta- Temperaturas extremas de
dos Unidos terão um grande hoje; Máxirr..a 23,5 e Mini
futuro, �as é preqiso q1W os Ill:::::, :,0.

norte-americanos se curem da
mais cruél e vergonhosa doen

ça social e que é o preconcei
to de raça.

Moscou, 25 (U. P.) - Ilya
Ehrenburg, em artigo que pu-

Censura até 14 anos.

Preço: -, Cr$ 2,40. José Acácio Moreira Filho e Edmundo Acácio
. , . " .. , , ... , , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . Moreira convidam aos demais parentes e amigos
RITZ - Amanhã ás 5 e 7,30 ho-.--;? de seu venerando pai, -- JOSÉ ACÁCIO MOREIRA.

ras - Ingrid Bergman - Charles I -

para cssistirem à mis9a de 7,0 dia que por sua

Boyer, 1 alma manda'ião celebrar a 29 do corrente. segun-

A 1\1 E I A L' U
do-feira, fig 8 horas, na Catedral Metropolitana, pelo quê, desde já,

-

\
Z

�e confeli3am prcfund ...mente c.gladecd,oM.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ratifica�'ão do
empréstimo nor.te
americano.

t

Londres, 22 (B. N. S.) - A

aprovação do empréstimo -ior

te-americano de 3.750.000 000
dólares á Grã-Bretanha, de

pois de tantos meses de espec
tativa, causou, como é naturál,
grande satisfação na Grâ-Bre
tanha. E bem verdade que os

efeitos 'imediatos do emprésti
mo serão muito pequenos para
o consumidor britânico.
Mas isso resulta justamente

.

do fato do programa de impor
tacões britânicas ter sido orga
nízado 'na presunção de que c

emprêstímo seria concedido. A
sua regeição acarretaria uma

redução tão acentuada do ní
vel de vida do povo britânico

que graves consequêcias dela
. poderiam resultar. Alguns ob
servadores chegaram mesmo

ao ponto de opinar que a regei
ção do empréstimo tornariam
inevitáveis profundas transfor
mações políticas e sociais. E a

verdade é que .foi tal convicção
qus levou muitos norte-amerí
canos abandonar suas tendên
cias isolacionistas para se tor

narem partidários do emprés
timo, tornando possível a sua

aprovação, na Câmara dos Re

presentantes, ,por 219' votos
contra 155, uma proporção
muito mais elevada do que se

julgava possível, em face dos

desesperados esforços da oposi,
ção. Alguns dos homens de.
maior responsabilidade, tantc
nos Estados Unidos como na

Grã-Bretanha, inclusive o fa
lecido Lord Keynes, considera
do, com justiça, um dos maio
res economistas do mundo.
.contemporrâneo, - acredita
vam, sinceramente, que o fra
casso do acordo' significaria a
guerra econômica entre o dó
lar e aIíbra esterlina. E essa

guerra econômica, opinam OE

entendidos, redundaria, fatal
mente, numa catastrófe mun

dial. Dai, a opinião manifesta
da por acatados observadores Ide que a ratificação do emprés
timo pela Câmara dos Repre
sentantes de Washington assi
nala um ponto de transição no

campo dos negócios econômí
cos e financeiros do mundo.

É facil . perceber os' motivos
pelos quais a concessão do em

préstimo não signíficará, para
o povo britânico, um alívio
imediato na sua 'vida austera
de após-guerra. O empréstimo
é considerado como um verda
deíro .capítal, destinado a in
crementar a produção. A Grã
Bretanha não. poderia contí
nuar a viver a. custa do capital,
como fez durante a guerra;
uma vez que sómente o traoa
lho construtivo para a movi

mentação dessa fôrça de traba
.lho. Por isso, a maior parte do

empréstimo será utilizado na

compra de máquinas, em. vez

de artigos de consumo, embora
esses últimos sejam tão neces

sários ao povo britânico, nas

condicões atuais.
Isso não impede, contudo:

que a concessão do emprésti
mo se faça sentir, de. algum
modo, na importação de aI·
guns artigos, tais como ves

tuários e tabaco. Futuramente,
é provável que seus efeitos se

façam sentir na importação de
outros artigos, como cereais:
carne, . matérias graxas e ou

tros gêneros de primeira ne

cessidade.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias dBl melhores, pelos' me

nores preços sô na CASA MIS
CELANEA - RuoC. Mafra, 6

•

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITTBA

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de- Flortanónolls,

ás 14,15 horas
CURITIBA � FLORI A..No

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem .de Florlanópotis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL .vARIG - ED. L .

.\
PORTA - TELEFONE

132f

------�-�.�._--_._--_._-------------------......_.. .....'
.

�!

estada de D. Jaime Sikor��i, guerre_iro
\

• � I.' . e polItico .

em Florlanopo·IIS Nó dia 4 de julho p. p:, fez

�. " .exatamente três anos, desde o

,

Dia 26 - Às 8 .horfLs -.�issa no Hos�ital de Caridade, talectmeiito Ado comandante em

as 11 horas - PartIda �e aVIa0, na Base Aerea. chefe das Forças Armadas Po-
.

lonesas. Foi uma morte trági-
ca, junto aos rochedos do Gi
braltar. Não mencionaremos os

I méritos de Sikorski para a

I causa dos Aliados a lutarem
então com a esmagadora pre-Ipotência' dos Estados do
"Eixo". IForam suficientemente ele-
vados e não se limitavam ape
nas em organizar um' exército
metropolitano subterrâneo po
lonês, e também, de' um outro
exército no estrangeiro, exér

I cito êsse, que lutava e vencia

I
nos campos de batalha de Nar
wik, da. Linha Maginot, To
bruk, Monte Cassino, Falaise e

na Battle of Brttaín.
Sikorski não foi somente

um herói nacional Polonês,
. que, no momento crítlco em

preendeu a luta,
.

que parecia
sem esperança de êxito, não
somente para a Polônia, más

(também, para a Inglaterra,
isolada e abandonada..
Foi um político, experimen

tado nos' seus· julgamentos, de
ideais democráticos sãos e de
uma visão mundial.
Foi um dos promotores e

propagandistas do projeto da

Federação dos Estados da Eu- ----------

ropa Central e Oriental.
Tal federação devia dar fôr

ça 'de resistência contra o pe
rigo alemão e a tão desejada
segurança à Rússia,

.

O grandioso projeto ruiu e,
em seu lugar, surgiu a concep-

I ção de grandes potências. Ca
da dia que corre prova, porém,
'seu fracasso.' A zona incluída
entre os mares Báltico e

Adriático e o. Danúbio, espera
ainda uma solução polítrca e

econômica. Sua primeira exi
gência é a liberdade, que não
lhe foi proporcionada pela paz.
Quando recuperar a tal liber
dad, uma das formas daquela
zona nevralgica, será, corri cer
teza, a realização do plano de
Sikorski, da federação das po
tências livres e equiparadas,
conforme' os ideais do grande
estadista polonês.

.

A

• OOWIOR I'l'RMiFU60
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LI!!A�!!.���41
Ftor ianópolis !

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Novidades tod s s
semanas

Laboratório
Redio-Tecnicc-Electron

Fundado em 1935
MCJl\taqem da rádios. Ampli

ficadore.-Tra:n.mi••ore.
Mo.hriol importad.. direta·

'mente do. U. S. A.
Proor ie tário

Otom�r Georges Bõhm
E:ectl e - Tecnico - Profi.. io�o.J

formódo na Europa
é�lorianópoli.

�U(1 João Pinto n 29 -- Sob,

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

ao i !

INDIGESTÃO
Quando se forem as dôretl

agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, aa

sim como a azia, que ê um verda
deiro vexame social, torne-se a

vida�novamente aprazivel.
Porque continuar a soffer l

A primeira dõse do saboroso cPó
Digestivo De Witt» dá alivio ime- .

dia to. Este afamado produto rea

tabelécerâ em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e P!oporcion�
alivio com a primeira dóse••

Peça na .Faimacia o

!�D,Witt'
COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d/e Fevereiro. Con
tribuirás; assim, para a forma
ção cultural dos cataríneases
de amanhã!

,

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

o PRECEITO DO DIA
PERIGO IMINENTE

O abceuo da raiz do dente pode
evoluir sern dor ou qualquer ou
tra manifelltação. E' precíeo ter

lIempre em vista que um dente.
ainda' que aparentemente são,
pode conter um foco de infecçãa,
Algumas v<!ze .. , 011 micróbio. dêa
S6S foces invadem o organillmo ou

lançam contra êle lIeUII venenos ou

«toxÍnall», pondo em grave risco ao

saúde e a vida.
. Tire uma radJ.og'rafia dos
derrtes . estragados e obturo
dos, uma vez por ano, pelo
menos. para verificar o .a.todo·
das raizes. SNES

Dr. CLAANO G.'
GALLETTi

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Títuloil Declaratórios

Cons. M"Frd..3S - Flori"nópoli ..
Cd; ".. Post"'.,192

Encl. Telelr';fiCO: ·LVAMA·· - Fo"e.: 1562/6$

SANTA CATARfNA
--------------------�_.\ ...---

fORNITURAS E
OURI\lEIS E

UTENSILIOS' PARA
RELOJOElkOS

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo
..andor.

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

Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadc..res
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

. tear - Cordas, vidros para relógios, etc.
Preços e prospectos com a

CASA MASETT(
Rua Seminâr io, 131 - 135 - .São Paulo.

t AHMAl,IA ESPERANÇA
•• l'ar_aee.*leo NILO LA tJ8 .

••je pNierNe ,
............_ - ".-..__ . r___

Ar&Ipe .. 1IoR....
....__ • .._ .illllllrYaaOla .. __ ..........

\
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o eST.DO- Sexta·felra, 26 de Julho ele ,•••
------------�-----------------------------------

5

Torna-se público, para co

rihecimento dos motoristas, no
interêsse do socêgo público,
que é expressamente proibido
O uso' de busina para chamado Copynghl da

de passageiros a porta de do- 'rheHAVE vouHlARD"n�

mlf'cílio, duram,te aI' nodite.
'

AOIS I 1 ... que a maioria dos sêres
in ratores sera ap ica a a mu -I humanos nasce durante a noi
ta. de. �r$ .50,00, e, �o dobro na; te e, quando estes são gêmeos,

LEN'Tm E' JlN'r T
reincidência, d� acordo com ,a l'nascem em geral ao meio-dia.

nS Bn Cu l O l�tra d, �II, artigo 1�23,. do Co- 2. .. que o grande filósofo

O Dr. Savas Lacerda comu-
dIgO NacIOnal de Tra,nsIto. tramcês Jean Jacques Rous-

nica aos seus clientes e in- Em.p reg'ado
seau GOffi;PÔS também uma ópe-

teressados, que faz indica- ra, Le Devin du' Village ("O
ções e prescriçoes de lentes Advínho da Aldeia"), da qual" Preci.a-ae de um empregado para
de contato (lentes invisíveis) ,erviços externo e interno de e.-

êle mesmo escreveu o liberto.

para astigmatismo, alta mio- critól'io, que tenha de 14 a 16 3 .. � que as damas filípinas
DECRE'fA:. t d anoa, boa caligrafia e conheça a. dizem que não se deve atirar

Art. 10 _ Fica suprimido, no Quadro úni· pIa, quera acono e opera os
d

..

d

I
quatro operações. Cartas do pró- dI' I t,",o do Município, um cargo de A mimatra or de cataratas, em conexão na a pe a Jane a sem an es pe-

...le .Cemitévio. padrão AI, vago em virtude do prio punho à caixa postal. 163,
dir desculpas ao es'paço, por-. falecimento de Manoel Alvares Cabral. 'com técnico americano. Ne.ta. '-'u

Art. 20 - t.:ste decreto entrará em vigor bi t
.

d derá
'na d.ata da sua publicação, revogadas as dis-" que o Oi je o arroja o po, era
posições em contr.ário.

II
muito bem ferir um espírito

'Prefeitura Municioa! de Florianópolis, e.
10 de julho de 19,46.

r")v()G D()S
que paS'Sa.

Pedro Lopes Vieira, prefeito. (� �
.

4 q oe na R 1 a t'ga °
Ma'l<lIcl Ferreira 'de Melo, diretor do Ex!>o, .�_.,

.

_ , 1-.' ..

. .. u, on a n I ,

...Iiente e Pessoal. ....
-

.,._ pOVO acreditava que a corda
DecTelo de 19 de julho de 1946

.() PREFEITO MUNICIPAL RESOLVE Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA que servia para enforcar um

DeN��d:: com o art. 127, n. 9, da lei eS. homem possuia grandes virtu-
d d b I 1935· Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

d 't
.

dtadual n. 55, de:lO e ezem 1'0 (O : es, en re as quaIs a e curar
Antç,nio José Damasco para exercer" e� 6 .'

.

<comissão, as funções de Intendente do

dlstl'l'1
ESCRIT RIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 fetbres mallgnas, dores de cabe-

,..' 'to de Ratones, vago em virtude do faleclmen· Edl'f'lCl'O CrUZel'r'O _ Florl·an6poll·S. ca, e ainda a de fazer o seu-to de l\Ianoel Alvares Cabral, e bem assim se

.encarregar da Administração do Cemitério, do
,, .. possuidor ganhar sempre no

mesmo distrito. com rlir'eito a uma gratlflca- ..

....,ão anual de Cr$ 1.500,00, correndo a despe· jôgO.
�::.. �i�or�onta da ,verba 9.31.1, do orçamonto ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL 5 ... ,que na Nova Guiné,

.A."unto.: Turídicos·- Comerciaill-- Rurais e ,Informativo. existe uma espécie de aranha
Bndereço Tel. ELlBRANCO - LAJES - Sant.a Catarina de 25 centímetros de rco'mpri-
Con.ulte nO'lIa Ol'9anização antes de .e decidif pela co'm- menta que tece teias tão fortes

�ra ou venda de imoveis, pinhal. ou q\1alquer
.

que os illldige,nas as usam paraempresa ne.te e.tado �
Diretor: .' DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO pescar, sendo ali observado que

A D V O G A D O os peixes de.meio quilo de pê
so são absolutamente incapa
zes de rasgar estas redes na-

turais.
6 ..

' que os monges da or

dem religiosa dos cartuxos fa
f:em voto de silêncio perpétuo,
só 'pronunciando palavras pa
ra rezar; que o jogo do domi
nó foi inventado por esses

monges, para suas horas de
recreio; e que, quando um de
les ganhava, sempre dizia as

I
primeiras palavras do Psalmo

3.526. Dixit Dominus Domino mfllo,
donde se orginou o 'nome do

, Jogo.

Rua Frei ·Rogério. 54 __;_ Caixa Postal 54 - Fone 54

('
!

;

Decretos de 2� de julho de 1946 Decreto de 20 de [ulho de 1946

• 1() INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Remover, a pedido:
De acôrdo com O art. 14, alínea a, do de

ereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de

1944:

IHonorina Lunardel1i Caval1azzi, ocupante
do cargo da classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Esta-do, do

Grupo Escola.' "Professor Manuel Crpz ", de

São Joaquim, para o Grupo Escolar "Costa

Carneiro", de Orleães .

D�r:retos de 22 de julho de 1946

O Il\'TERVE-NTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder e.tJ1tMilÇão:

De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea 4, do

decreto-lei n. 5?2, de 28 <I" outubro de ..

1941:

'Remove_r, uex·officio":'
Otinto de Campos do cargo de Promotor PÚ·

'tllico, padrão L (comarca de' Joinvilt:·), elo

.{luadro único cio Estado, para o de Promotor'

:público, padrão L (comarca de Lajes), vago

-ern virtude da remoção "ex-of íiclo ", de Ade

'1fI1ar Guilhon Gonzaga.
Adernar Guilhon Gonzaga do cargo de Pro-

classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar

-motor Público, padrão L (comarca de Lajes),
.-<10 Quadro Único do Estado, para o de Pro-:

-motor Público, padrão L (comarca de Joinvi.
le), vago em virtude da remoção "ex-offício ",
-de OIinto de Campos.

Decreto de 22 de julho de 1946

-o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
A Luci Silveira da Maia, doNomear : cargo

De acórdo com o art. 15, item IV, do de-

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

1941: "Ruy Barbosa", de Joinvile).
Milton Sullivan, para exercer, interinamen., A Beatriz Noronha Dias, do cargo da 'clas�

�c, o cargo de Lente, padrão K, do (juadro se
l
F da carreira de Professor Normalista, do

único do Estado (lo grupo 9" 'secção - In· i Q.uadro único do E�tado (Grupo .Es••lar "N�.
:.,,-glés - Curso Fundamental do Instituto de reu Ramos", da vila de Cambirela, mUD1Cl�

Educação de Florianópolis). pio da Palhoça).

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA '

CATARINA AUMENTE'
101" sessão reçimental, em 19 de [ulho de 1946
À hora reg imentai, sob à presidéucia do 31".

-dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos 51'S

. .eonselheiros -Severo Simões, José Benedito Sal
�ado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. preai
-dente declara aberta a se-são, funcionando co

mo secretárro, o sr. Luiz Osvaldo Ferrerra de
.Melo.

Expediente
O sr. s:....cretá rio faz à leitura ela ata da ses

-são anterior que, posta em debates, e aprovada

Iesem emendas.
.

IO sr. secretário procede à leitura do seguinte
edocumento :

.- Oficio 11. 110, do Departamento da. Mu- '

-nicipa lidades, encaminhando os processos 116. .:======:-====.�"::":_::":_::_:"'::_:__�:::437, da Pre íertu-a de São José; 432, da Pr-c
fe'iturarde, Laguna; 425, da Prefeitura de Curi
-tibanos; 443, da Prefeitura de Itaiópolis e 42�;
,� 446, da Prefeitura de Urussanga.

seus neg6cios em São
Paulo, confianco-os a

MARIO SCHAHER
Representa nte

Caixa Posto l, 5756

End.. Tel. : Mariely

PREFEITURA DO MUNIClPIO
DE FLORIANÓPOLIS

DECRETO N. 16
o Prefeito Municipal de Florianópolis,

'usando das atrihuições que lhe confere o ar-t.

:80, n. III, Ido decreto-lei federal n. 1.202, de
-:s de abril de 1939,

A TURBINA DE JATO-PROPULSÃO DE HAVlLLANp.
O motor de ia to-propulsão De HaviJIand propordona
ao caça Vampiro uma velocidade normal de. 540 m.p.h.
Trata-se de um motor simples, denominado -eGoblin»,
que possui uma corrente diret« de §Zás e um com

pressor centrífugo. Esta � 'a primeira turbina a ven

cer com' sucesso as experiências 'rigorosas impostas à
nova técnica aeronáutica. (B.N..S.).

I. Y. T. P.
A VI S O

Madeiras

"

,A. 'SILVEIRA
Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre

a sit_uação do mercado.
ENDEREÇOS:

Matriz .:_ São Paulo _. Rua Guaporé, 144 - Fone 4-5866.
Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

Filial: - Santos - Ru'il José Ricardo. 43. - Fone
Caixa Postt-.ll 749. - Telegráfico: Abesil.

Comissários de

•••••••••••••••••
,

A Rússia ante
um dilema

A atitude inflexível da Rússia
em negociações internacionais
parece uma prova de. fôrça.
Entretanto, na realidade, pode
muito bem refletir fraqueza .

Em Seleções para Julho, um

famoso economista apresenta
uma análise da situação sovié
tica e indica os dois meios de
ação hoje confrontados por
Stalin. Não perca êste inte
ressante artigo ... compre seu

exemplar de .Seleções hoje
. me�m0,
Também neste novo número,

A OBRA PRIMA DA ESPIONAGEM
ALEMA Pontos. Pontos �imples e

inocentes como os que se es
crevem depois de Sr. ou Sra.
Os técnícos da espionagem ale
mã se gabavam de que ninguém
poderiadecifrar êstes misterio
sos pontos. Leia como o Bureau
Federal de Investígações ame
ricano conseguiu desvendar uni
dos segredos mais Implacáveis
da guerra.

·
'

'

.

CRIE SEU PRÓPRIO EMPRtGO
Como conseguir um bom em

prêgo mesmo quando não hou
ver vagas. Leia neste útil artigo
os conselhos prattcos dados por
um homem d\.. negócios de gran
deexper.ência que ensina como,
através de uma maneira sim
ples, mas habilidosa. de abordar
o assunto, é passivei ootermaío
res vantagens sôbre os outros
candidatos.

· .. .. . .

AS VIÚVAS ALEGRES DAAlEMANHA
2;)U,HOO jovens mães nazistas, an
ttganiente unída., a so.dados
escoltudos da. tropas SS, con
tinuam a alimentar a crença
h itterrsta. Leia êste oportuno
artigo que transmite uma ad
vertência de como essas faná
t.cas adeptas do nazismo amea

çam o futuro do mundo.
· .

QUE SABE SÔBRE SEUS OLHOS?
A acromatopsia é rnaís comum
nas muiheres? Qual o melhor
meio de se tirar um cisco dos
olhos'! Corno seus dentes afe
tam seus olhos? Aprenda fatos
surpreendentes, mas verídicos,
sobre seus olhos. neste interes
sante artigo.

São ao todo 26 artigos mteres
santes e' estimulantes, além da
notável condensação de I livro.
neste novo número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE JULHO

,.... venda agora!
A R'EVISTA lNTERNACIONA_
PUBl:CADA EM NOVE IDIOMA)

• ••••••••••••••••• I

Representante geral na Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
Rua da Rasório. 55-A, 2.' andar - Rio

• ••••••••••••••••

PRECISA-SE
De uma empregada que

saiba cozinhar. Paga-&e bem.
Tratar na rua Frei Ca-
neca,' 144. 3v.,3

CASA M�SCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas' e Disco$.
Rua Conselheiro' Mafra

o alfaiate indicado
Tiradentes. i

TOME - APERITIVO

K N (') T

Seda-s ,

$.CAS

.,--

Casimiras e Lãs

.,�

FI (I rianóp.olis l
... 1._....... Ji!II .. lI' ..... mnrwar«m

(-)R J.-dI\ ��)O
Rua Conselbeiro Mafra, 36

Cai"a Postal 51

�(JL\
loja e �obreloja Telefone 1514 (rede inferna)

End. Teleg .. : «Scarpelli» -_-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LUXEMBURGO,25 (U. P.) SERÃO REALIZADOS NO BRASIL OS JOGOS DE FOOTBALL EM DISPUTA DA COPA MUN

DIAL, CONFORME UNANIME DELIB�RAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAt DE ASSOCIAÇÕES DE FOOTBALl, SE*
.

DIADA- NO LUXEMBURGO.
.

Amanhã, em defesa de sua liderança, o Frqueí- ���
,

.

rense medíré forças COlll a invicta equipe a

do ,Clube- Atlético Cetcrínense.

.',

cujos jogos serão realiza
em princípios de agosto.

x
.

O JOGO DE DOMINGO PELA
.

MANHÃ,
Conforme a tabela de jogos

do Campeonato da 2a Divisão,
detrontar-se-âo, domingo, pe
la manhã, as equipes do Co
roados e do Viéra Cruz.
O Coroados ainda não so

freu um revés e, em defesa de
sua liderãnçã, saberábatalhar
com denodo, afim de que sua

posição no campeonato não so

.Ílra alteração.
Porém, o quadro de Mário

Schmidt irá ao gramado com a,

mesma disposição de sempre e

s a b e r á tirar proveito do
"match".

x

SOBF�E OS AMADORES QUE
PASSAM A PROFISSIONAIS ...
Rio, 25 (E.) :___ A C. B. D.

enviou ás suas filiadas a se-
..

guinte circular sôbre a decla

ração de profissionais:
"Comunico a v. s., para os.

devidos fins, que. a díretoría
desta

. Confederação, reunida,
no dia '2' do corrente, resolveu

PROGRAMA DOS JOGOS PA-,lugar - Olímpico e Véra Cruz, mingo próximo, consta aos

se-,
"TAÇA MITrl}!;" - aprovando parecer emitida

RA A SEMANA NESTA 1; 3° lugar - Colegial, 2. guintes encontros: Rio, 25.(E.) ......:.; A Federação pelo sr. 1° secretário, dr. Fer-
CAPITAL x. Botafogo x Fluminense. €hilena de Tenís telegrafou a nando de Lira Tavares ---:- es-

Sábado - VOLEIBOL OS ARTILHEIROS DO CAlVI- São Cristovão x Canto do 'IC' B. D., consultando se. pode clarecer ás fi1iadas que a pena,
Atlético x Grêmio Estudan- PEONATO D,A la 'DIVISÃO Rio. considerá-la inscrita 'na "Taça de cassação do registro como

til (Torneio Alberto de Voleibol
.

I Com 4 "goals" - Nizeta Bangú x Bonsucesso. Mltre". amador, pelo seu âmbito na-

'e Basquetebol), á tarde. . '(Avaí) e Ney (Figueirense). América x Flamengo. x cional e internacional, é da
.

BASQUETEBOL Com
-

3 "goals" - Leônídas I Vasco x Madureira. �UEF�EM.A VOLTA DE FELIX competência desta entidade.
Atlético x Grêmio Cultural (Caravana) e Hélío (Atlético). x MAGNO Nestas condições, um atléta

-(Torneio Aberto de Voleibol e Com 2 "goals" - Acácio ALVI-NEGROS "VERSUS" Pôrto Alegre, 25 (Via aérea) sómente poderá ser declarado
.Basquetebol), á tarde.

. (Caravana), Capeta, Zaccki TI\!.'ICOLORES i-
O Internacional retiniu do- profissional pela Confederação

FUTEBOL
, ,(Atlético), Póvoas, Mandico , . ,. . ,. rníngoa sua diretoria para re- Brasileira de Desportos, após

Atlético x Fígueirense (Cam-
.
(P, Ramos), Procópio, Abelar- d G�aças .a b;ll�lm�b vitória I solver sôbre a' proposta. feita minucioso exams das' provas de

peonato de Aspirantes), ás do, Ary (Figueirense), Lauro e
t
o

t arav:an� _o dr i r� o ��- ao clube, para que o seu plan-, infringência das leis do ama-v-

13,30. horas. _ Secura (Bocaiuva). , en.e esqua �ao o. vai, o 1- tel de jogadores seja entregue dorísmo" .

.Figueirense x Atlético (Cam- Com 1 "goal" - Amaury, gueIren.se vlU-,se inesperada- á direção do preparador uru-

.peonato da la Dívísão). ás .Tíão, Zacki (Avaí), Silva, Dane .mente Isolado a !rentedo cam-
guaío Felíx Magno, atualmen-

15,30 horas..
.

(Caravana), Amorim (Atléti- ,peonato Amado_nsta.,
'Ite

no Atlético Mineiro e que já O SANTO DO DIA
Domingo - VOLEIBOL co), Chocolate; Lázaro (P. Ra- ,�ara ama�h.a está marcado foi jogador "colorado". 26 DE JULHO
Lira Tenis x Esperança - .mos), Augusto (Figueirense). mais um Jogo que �promete . Consta que o referido técní- Sta. Ana, Mãe de Maria San-

'Infante Juvenil - (Torneio . x agrada�. . co, consultado a respeito,' pe- , tíssima
Aberto de Voleibol e Basquete- GOLEIROS VASADOS ,O Ftgueírense, que se con: díu 35 mil cruzeiros de "lu- ,Sôbre esta santa sabemos
'bol) , .pela manhã. Ê a seguinte a relação' dos \ serva na hde�ar:ça.' enfrentara vas" e 2 mil de ordenado além bem pouco. Tiramos o seguin-

BAiSQUETEBOL I
goleiros vasados do Campeona .. I�. v�lente e dlSC]plllla:d� equipe de "bichos" iguais aos dos jo- te da fonte mais antiga que

Lira Ténis x Academia de 1
to Amadorista da Primeira Di-I Invicta ?O Clube Atlético, que gadores. se refere á Mãe de Nossa Se-

'Comércio (Torneio Aberto de visão:
.

Iconsegmu empatar com o Ca-!' Nota da redação - Féliz nhora: Vivia em Nazaré um
Voleibol e Basquetebol), pela Rubinho (Bocaiuva) - 12 ra;an� do Arbe � pa�la Ram�s. Magno já dirigiu o quadro do homem rico e piedoso de nome
manhã.

.

.

vezes; Currú (Atlético), 0 ve-I era;o com a e pe � conq�I�- Avaí e do selecionado catarí- Joaquim. Querendo ele certo.
.

FUT�BOL zes; Peixoto (Caravana) e Ni-t t�
da Iiderança e da mver:clbl- nense, onde executou sua ár- dia oferecer um sacrífícío a,

Coroados x Véra Cruz (Cam- valdo (Paula Ramos), 7 vezes; Illdad�, onda teremos ens�1° de dua missão com grande eti- Deus, foi Impedido por um tal
peonato da segunda Divisão), Adolfo (Avaí), 5 vezes; BitinhOlat�redclar aSJogada� dOIS t .

co- ciência e destaque. 'Rubem, [que lhe observou
ás 9,30 horas. e Isaías (Figueirense), 2 vezes; 4 eja ores r:um duelo e e nzan-

.

x que os homens aos quais o Se-
Paula Ramos x Bocaiuva Ary é o único goleiro negativo. te e sensacional. MAIS UM BELO GESTO DE nhor tinha negado filhos, não

(Campeonato de Aspirantes), x x. AMIZADE DA A. U. F." eram dignos. de. oferecer sacrí-
ás 13,30 horas.

, JUIZES QU,E ATUARAM BOCAIUVA X PAULA RAMOS Rio,25 (E.) - A Associacíón ríoíos: Entristecido retornou-
Bocaíuva x Paula Ramos São os seguintes os juízes Continua o Bocaiuva no seu Uruguaia de Football vem de se Joaquim par,!' um ermo,

(campeonato da la Divisão), que atuaram no campeonato intento de obter uma vitória.. destinguir a Confederação Bra Mas, por inspiração divina.
ás 15,30 horas. lda la Divisão: Newton Mon- . Desta vez o grêmio de Aga- síleíra de Desportos. A entída- voltou para junto de sua es-

• '" • .

guilhott - 3 vezes; Lúcio Car- pito terá como adversário o ae oriental, numa atitude que
I
posa Ana que,' sabendo da,

A SITUAÇÃO DOS CAMPEO- valho - 2 vezes; Antônio P. "forte conjunto do Paula Ra- f reflete o desejo de incentivar e mágoa do marido, rezava
PEONATOS DA CIDADE .de Oliveira Neto e Agapito Ve- mos, estando a partida progra- fortalecer cada vez mais a ami- muito afim de alcançar a gra-
Com os jogos de sábado e do- Joso --::- l vez.� . mada para o próximo domín- zade reinante entre os .toís ça de terem um filho. Foram

mingo, estão assim classifica-
.

x go. países, acaba de solicitar á C. ouvidas suas preces. Ana deu
dos os clubes concorrentes aos CAMPEONATO CAR�OCA Para subrepujar a perícia B. D. permissão para hastear a 'luz uma filha a que chamou
campeonatos da Capital, por Com a realização da 3a ro- dos paularamenses no contrô- a sua bandeira por ocasião dos Maria. - Não devemos estra-
pontos perdidos: dada, é a seguinte a situação le da "redonda", os bocaiuven- grandes jogos a serem efetua- nhar ,de que os Evangelhos

1a DIVLSA!O do campeonato carioca de pro- ses terão que por em prátfca dos em Montevidéu. , não fornecem dados mais con...,.
1° lugar - Figueirens�, O; fissionais do corrente. ano: um padrão de jogo mais acei- .x eretos sobre o parentesco do

2° lugar - Avaí e AUétieo, 2; 1° lugar - Fíamengo e Flu- lável; sem o qual nada de pro- PREPARATIVOS PARA O Salvador. O que interessa aos
3°

lu:g.
ar - Paula Ramos e Ca- minense, com O pontos perdi- veitoso poderao fazer.

1
CAl}1PEONATO BRA:SILEIRO Evangelistás - aliás guiadoG

ravana do Ar, 3; 4° lugar - dos; 29 lugar - América e x Devidamente credenciado pe- pelo Espirito Santo - é a pes-,
BQcaiuva, 4.

. Canto do Rio, com 2 p. p.; 3° CLUBES BAIANOS JOGARÃO los mentores da F. C. D., se- ,soo. de Jesus e sua obra reden-
DIVISÃO DE AS�IRANTES lugar - Botafogo, com 3 p. p.;. EM MINAS

. guiu, ante-ontem, com destino tora. E aquilo sóment-e que se
10 lugar - Caravana do Ar, 4° lugar - Bangú, Vasco. e S. Rio, 25 (E.) - A presidên- a Blumenau e Joinvile, o es� ;�elaciona com a Redenção é

O; 2° lugar - Avaí, A-t1ético e 'Cristovão, com 4 p. p.; 5° lu- cia da C. B. D. concedeu a de- portista Osny Ortiga, que 01'- contado. Os Evang�lhos não
Figueirense, 2; 3° lugar - Bo- gar - Madur,eira, com 5 p. p.; vida permissão á Federação ,ganizará junto aos esportistas são tratados da h�stória pro-
caiuva 8- Paula Ramos, 4. 6° lugar - Bonsuces;;o, com 61 Brasileira, para que os clubes 'daquelas cidades, a co�posi- fana e muitos menos estao-

2a DIVISÃO p. p. a ela filiados joguem em Mi-,ção de dois selecionados que· destinados a satisfaz.er a ca-
1° lugar - Coroados, O; 2° A 4a rodada, a efetuar-se do- !nas Gerais. farão frente á seleção da capl-[.i.Gs"c,aü.2 oci-o.sa .

I'
,

� ..

Direção
..

de PEDRO PAULO MACHADO·

Domingo, pelos campeonatos da Primeira Divisão e da Divisão
de Aspirantes, [ugarão Paula Ramos' e Bocaiuva. Pela manhã
será efetuado o encontre entre o Vera Cruz e o Cercados,

líder do Caiapeenate da Segunda Divisão ..

•
'.
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,REAÇÕES MOTIVADAS PE
LA' TErRAPEUTICA DA PE

NICILINA
Washington � (SIR)

EStudando um, grupo de 124
doentes tratados com penicili
na verificou-se que 16 pOI:
cento reagiram imediatamente

,DR. ARMANOO VAbtRIO á droga.'A incidência das rea-

DE ASSIS çõés nos casos dermatológicos
foi de 25 por cento, enquantoOos Serviços de CUnica Infantil da d

-

Assístêncía Municipal e de ,a os ·casos nao dermatológi-
CLtNlCA M:iDibct;dtÉ CRIANÇAS cos foi apenas de 6 por cento.

.J\DULTOS Cerca de 7 por cento dos doen-OONSU�TóRIO: Rua lY!!ues Ma-
chado, 7 (Edifício S. Frallci8co). tes mostravam sinais de rea-
Consultas das 2 i!s 6 horas -

.

t d dA'
.

'dA
•

RESID1!:NCIA: Rua Marechal Gul. çoes re ar 3! as. lI1Cl encia
lherme, ii Fone 783 foi a mesma, tanto para o gru-

po dermatológko como para 'o
grupo não dermatológico. Não
se verificou relação alguma
entre a íncídência da reação e

terapêutica anteriores á base
da' penícilhfa, As reações da
.penícilina não ocorriam con

síetentements em todos os
doentes tratados posteriormen
te por outros processos. Al
guns detes reagiam consisten
temente, outro não. Os inter
valos de tempo entre as aplí
caçõe.s de penicllüna • não pa
.recern relacionar-se com a ín
cídêncía em todo o grupo estu
dado. Porém, num grupo de
doentes que reagiram consis
tentemente, verificou-se a per
sistênci-a, duram.te um período
de cinco a sete dias, de 'i uma
;fase de relativa energia. Por
outro lado, não se apurou qual- ,

quer correlação entre os doen
tes 'com antecedentes alérgi
'cos pessoais ou familiares an

teriores doenças de pele, 1n,to
Ierâncía de dragas, terapêutí
cas anteriores de penleilína
ou reações que se pudessem re
ferir a estas, e a íncídêncla da
reação. A derm;vtite de con
tacto 'seguiu sempre o uso lo
cal da peni.cilina nas lesões de
pele em quatro doentes. Rea
lizaram-se testes cutâneos e
verificou-se que 1.000' a

.

2.000
unidades por dose (0,1 cc.)
eram suficientes para produ
zir respostas consistentes. Tes
t�s �utâneos de trícofítín, rea
.lrzadós em concomitância,
mostraram elevado grau de
correlação, nos doentes que
reagiram de modo positivo.
Os testes conjuntivos com pe-.
nicilina foram uniformemente
negativos.

DR. ANTôNIO MONiZ DE,
ARAGÃO

·Ctrtu'gia e Ortopedía cllnl� e d;
rurgia do torax. Partos e doell�, 'de senhoras
CONSULTÓRIO: R,. JC>lio·PI.to 7
,Dliriamflnte das 1.5 às 17 hor..
IUiISIDII:NCIA: Almirante AJYlm.

36. FOlie M. %51 '

Médico - chefe do Serviço de
Síftlis do' Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILLS
- AFECÇõES URO-GENITA'TS
DE AMBOS OS SEXOS - RAI(:\'S
INFRA _ VERMELHOS E ULTR...._-

VIOLETAS .

CONóSULTASI: das 3 às 6 hs. - R.
Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. SAVAS LACERDA
CJtnjca médico-cirúrgica, de Olho.
- Ouvidos, Nariz - Garganta.

Pre.crioéio de lentes d.
.pntQh

OONSll'LTóR�O - FeUPe Schlllll
dt, 8. Das 14 às 18 noras.

B08ID:II:NCIA _ Conselheiro Ma
fJ:!1, 17.

'I'EI..JllFONES 1418 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

. DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática 110 Rio de Janeiro
CONSUL'I1AS _ Pela -amannã:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, d!js,,14és 16 horas _ CONSULTóIt.O:
Rua João Pinto n, 7, sobrado .;_
Fone: 1.461 _C Residência; R1,18

Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
tDIJ;llomado pela Faculdade Na·

Clonai de'oMedicina tia Univer.!!lda.
'4e do BraSil\). Médico .por coneue
tIO do Serviço Nacíonal de Doen
(\88 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mlseric6nUa, e :a�pltal
Psiq'llátrlco do Rio na Capital lo'.

dezal
VldNICA. MlllDl'Cf4. _ DOENÇAS

NERVOSAS
- Corisult6írio: Edifício �

NETO
- Rua Felipe Schmid't. Consultar.

Da$ 15 �s IS'boras _

Besldência: Rua Alvaro de Carva.
lho nO 18. _ Florian6po!ia.

,
DR. M:AR-16 WENBHAtTSEN

Diretor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

.

E CRIANÇAS
Consultório: R, Visconde' de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de Ne
vembro \ altos da "Belo Horizonte ")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas,
Residência: R, Felipe Schmidt, 38

�-Fone. manuai 812
------------___________

,/ '.

. DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL .'� ALTA CJ.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE Y.
.. :, NHORAS _ PARTOS ...

-:Formado pela Faculdade c.e Medl
cinna da Universidade de São

. Paulo, onde foi assistente por va,..
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al1pio Correia Neto
C1Turgia do estômago e vias bl.
liares, intestinos delgado e gr088O,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovártos e. trompas. vartcc
eele,' hídrocéls, varizes e herna

CONSULTAS:'
das 2' às 5 horas, à Rua Felpe
Bchmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). TeJ. 1.598.
RJilSIDfl:NCIA: Rua Esteves J'O.

.

nior. 179; Tel. M 764
-----------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
MMico do' Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da-Maternidade

CLiNICA l\f1mrCA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial.

mente do coração.
1!:LECTROCARDIOCRAFl.4

Doenças. do 'sangue 'e doe 1::.ervo&.

Doenças de senboras - Partos.
- Consulfas diàr iamente das 15· à. 18

horas.
Aknde 'chamado. a qualquc- hOTa,

inclusive durante a noite,
CON.SULTÓR�O:' Rua Vitor Meir ..
.'

• .•

.

les, 18, Fone 702
Jl.ESIDtNC::.'\: Avenida 'Trompoweki,.

62. Fone 766

Dr. M. S. Cavalcanti avi.
28 a mudança do seu COIl

sult6rio para a rua João
Pinto nu. 7, (altos da Faro
mãcia Santo Antônio).
Consultas das 3 às 5.

DR. BIASE FARACO

DR. NEWTON D'AVILA
Operações _ vias Urinárias _

Doenças <ias intestinos, réto e
anus _ Hemorroidas. Tl'ataJI]en.

to da colite amebiana.
Fisioterapia _ Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resld: Vídal Ramos, 66.
.

Fone 1067

�-----------------------------------------------------'---'

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Par'a o seu dínamo. ou
motor de arranco

f7e' ,j.,\c.o OFICINA ENALDa
Cl'''o·Radio.:.1e Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
--------------.--�

I COMPANHiA "ALIANÇA DA B�·
...�.tI. 'OI 117. - !iii.: '1 li I A
lNCElfDlOS .. T]U,J{8P�B'J'Jj"

Cifras dOABalanco de 1944:

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

80 900.606,30
5978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176603,80,e

Sinistros pagos nos últimos I\) anoa

Responsabítidades
98.687.816,30

76.736.40! ,,306,20 f

hDiretores:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de : Araujo

,

e José Abreu.

Notas científicas I ,

·Viag�ns
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVU.E
SAlDA, DE FLORIAN(lpous:

CHEG'ADA 'A
-

JOIHVILE:
SAlDA DE JOIHVI1E: to da manbã;'

CHEGADA A FLORIANóPOLIS: - 5 da ta·rde.

1 da madrugada.
7 da manhã.,

• RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as hehidas, ínclusrve as
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí-

I uenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT,

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

Em Joinvile - no Hotel Prín,cipe

----------------------� .I'

Co", o. produtCl!s do 1.'.';'0'
tio"�f Horv.st.r V. S. obtém
a .proteç60 d. 115 anol d.

, .xperiência e s.,...,iço.

l.J

II
....

_

't .....

Em qualquer.. tempo••.
'.

o rendimento, a econo'mia 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 Internatíonal pe
dindo-nos informaçêes detalhadas sem compromisso.

Concessionários:
RAMOS «: (IA.

Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - FLorionópolis.

I aU�R VESTIR-SE CQM CONFORTO E ElEGANC.IA, ? .

rPROCURE A
,

alfai�"��!!� sr!d!!i��O�dOMello I
Tenha � empre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «K N O T»

BREVEMENTE
Estabilizadores automaticos para rádios. Não há mais
probabilidade de seu rádio queimar. Patente requerida.

LABORATÓRIO'ELETRON
"RU3 João Pinto, n." 29 - Sobrado.

I ,� S': I%..
, ,..(1Iill Fabricante e dist.ri:Ouidorea doa afamadas con - I./ :;; .

'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grnn-

I
'. r.-..... , de sortimento de caasmiras, riscados, brjns

.

bons e baratos. algodõas, mo!'íns e avibmentos
para alfaiates, que recebe

-

diretamentf> doa

II
melhore.' fábricas. A Caso �A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sen.tido de lhe fazerem uma

visita anta. de efetuarem .uall compras. MATRIZ em F,lorianópolis. - FiLIAIS em': 81um�'nau @ Lajes .

..----------�----�.------------------._---------------------------------_.------..--------------...
,(
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E' de expe'ctativa a politica nacional. O· ambiente 'não se acha propriamente perturbado;' o QUf
lIá, consoante ve�os, é ambivão" é rivalidade,

é

persoRallza�ão de certos casos pollticos. Exceto
a �orreDte �om�Dista, que ch.oca pela sua técnica d�stroid.ora. os demais �etôres de .Ojliilião, pa·
-recem' todos IDcllnados· a prestigiar o 6ovêrno da RepúblIca, cUJa força cres�e dia, a dia, eVldentemellte

IIópico do dia, Fabulosa c.oJbeita ,de cereais e I'euumel
tá;�S tÓI�c�:t��o����� em T,j�quinh�s, .no �unicipio de 'Biguaçl
como medida única para

No distrito de TI�uqumh�s, jam: nabos brancos e amar,E
sustar os assaltos dos ex-

a 27 kms. gesta Capital, na ta- los, cenouras, cebolas, pepino:
ploradores da bolsa do po-

zenda do "Galo'�; de proprieda- aipim, batatas, tomates, car

vo, assunto que um depu- de do, sr. Pedro Augel? da Ro- e outros legumes de diversa

tado focalizou na Consti- cha, este ano, no penado de qualidades. Demais, o senhc

tuinte. Ficou evidenciado, I janei�o a junho, .fOi fei,tª' um� Rogério. da Silva Mi�anda é

,na luta sem trégua entre co(helta verdadeiramente as- ve�dad�Iro homem ao campr

as autoridades, e os mag-
sornorosa.

..'
pois alem de ter conhecíment

natas, que, quanto mais ,Embor� pareça Incrível, to- da terra e ser muito capriche
sevéras as providências re- ram colhidas �4 toneladas e 431 so no trabalho, tem muito go:

pressívas, mais os saltea- arrobas de abobor8;s. ..

to pelo serviço, sendo acím

dores agiam, parecendo Grande parte fOI cGJ?-su�mda de tudo. homem dígno de ek

que r e r desmoralizar a no mercado desta C.ap:tal, ou- gi?s, pois, na época de ms

-ação dos poderes públicos. tra ,eXlportada para a CIdade de, greza e escassez de recurso:

Uma outra-medida, que es- Santos, no Estado de S ...paulo·lem que nos encontramos, um
.tá produzíndo excelentes

.

Os exportadores ,desta la- atividade assim, merece bem

resultados, f o i recente- v<?"�ra, for8:m os �enhores RO-I apl;�uso do povo,. que necessít

mente dellberada pelo ge- ;g�Tl� da Sllv� MIranda, Cres- de gêneros alimentícios, par
rieral Scarcela Portela a cencio Nunes',. Alberto da Ro- que volte aquela antiga f'artt

qual consiste em vence� os ch� Linhares e João Joaquim ra do nosso mercado, que; rea
açambarcadores por meio ReIS. ,mente, dá saudades, quand
da concorrêncía. Assim é O transporte das abobaras nos lembramos do que êle foi

que essa autoridade ,esta- f�i feita p�: eIIl:barcações do do que é agora ...

. beleceu postos de vendas por�o de 'I'íjuquinhas, e por

das principais mercado- muitas dezena� de �amoças do.s
rias que são constante- lugares de Tr.es R:lacho�, BI-

mente sonegadas ao con- guaç�, Serrana, Barreiros e

sumo público. Pelo centro �str.e,Ito, que as carregavam

da cidade em caminhões diaríámente.

do Exército, e pelos subúr- É de 'notar que nã� foi leva-

bios, em feiras improvisa- d? em c?nta a qua�tldade que.
das, nestas estão sendo ad- fOI vendida no varejo, e dada

quírídos gêneros de pri- ao P?vO gratuitamente.
meíra necessidade pelos _

Alem de�sa .Iabulosa prod�-
preços das tabelas oficiais, çao d.e abóboras, foram colhi-
'o que está obrigando o. co- das ainda, 39, toneladas �e mi

mércío
'

a acompanhar a
lho e 97 toneladas e mela de

mesma cotação. Sanha, arroz.

manteiga, cebolas, bata- Ainda, depois de tudo isso, o

tas, etc., que faltavam proprietário da fazenda, sr.

constantemente no Rio de Pedro Angelo da Rocha, espe

Janeiro, agora aparecem
Ta aumentar a produção da la

em todos os armazéns, co-
voura acima mencionada, de

mo por milagre... Notí- 12.000 arrobas de abóboras,
cíarn os jornais que os pos-

1800 a 2.000 sacos de milho, e

tos de venda teem tido de arroz para 2.000 sacos, ten-

tanta concorrência, que o
do já dado início do amanho

general Scarcela já deter- das terras e já selecionou gran
minou fôssem 'êsses postos de quantidade de sementes de Berlim, 25 (U. P.) - OPa)

espalhados por t'dos 8S
abóboras-minina e morangos, ti�o Socialista Unitário eh

centros populosos da capí- 1 N� _referLda faz,el_1da, o. arren-, g'�ou o plano lllolotov em reh

tal da República. Basta cí- datário, Sr. Rogerio da Silva çao a Alemanha, deelarand

tal' que só um caminhão Miranda, está colhendo gran- que sómente com a rea.ilzaçã
que faz ponto junto a es-

de quantidade de repolhos do mesmo se poderá criar um

tação Pedro II, da Central (15.000) e muita quantidade nova Alemanha na qual ser

do Brasil, em poucos dias de outros legumes como se- possível a vida de seu pov:

vendeu mais de 400 mil

'

Os socialistas unitários ge�

cruzeiros só de banha! CONSTRUCÕES mânicos consideram Iustítícé

Foi, como se vê, uma me- ViCENTINAS vel e generoso o plano apre

dída inteligente, cuja efi-
sentado por lllolotóv, pois

cacía
.

está desnorteando
Ao ato da inauguração das' mesmo dá ao país verdadeira

os heróis dos "t:rusts", mo-
conetruções vicentinas, que oportünídades para' a ma;nili

nopólíos e outras camari-
ontem noticiamos e ilustra- tenção da independência e In

lhas de ladravazes. Já não mos, - compareceu S. Excia. teg'ridade tel'l'itorial.
Reverendíssima o Snr. Arce-

será preciso a pena de E f ir dbispo Dom, Joaquim Domin- m avor emorte. A concorrência pa gues, que, àliás, benzeu os
rece resolverá o problema aludidos prédios, abençoando

I�� ��������d�;,i��� '���� a. obra' filantrópica dos va-

- len tes e caridosos vicentinos
dos e municípios, como o de Florianópolis.
fez aquele general: adqui-
rir gêneros ,e vendê-los pe
lo custo com o acréscimo
apenas das despesas de

transporte, etc. Pelo câm
,bio neg.ro, a população e'l

rioca estava pagando ba
nha a 15 e 20 cruzeiros,
)Carque a 12 e 15 crúzeiros,
manteiga a 24 e 28 cruzc+
ros o quilo. Agora, os pre
ços vigo:r,antes. são, respec
tivamenbe, Cr$ 8,90, 9,40 e

Ir /,.\.)1 'I'i li � ,

Florl,.n6polls, 26' ele Julho, de 1946

� Ecos" da visita do Cardeal Câw'a ra .

â':.,Florianópolis /
"

o Cerdeel Dom Câmara percorre as dependências da
«Colônia Santana», em zompenh.ie do snr. Interventor

Federal, autoridades e o diretor dr. Agripa Faria.
,

,

•

Com 'o Interventor Federal e o Presidente do Coneelho
Adrniriiet rat ivo, o Cardeal Dom Jaime visita o Pôsto

_

de Puerieulbure o» Beatriz 'Ramos.

Na «Colônia Santa Teresa», o Cardeal Dom Jaime,
ladeado por altas autoridades e pelo dr. Tolen tino

de Carvalho, diretor daquele leprosário.

. Um processo monstro
Praga, 25 (U. P.) - Um processóTIiOhstro será iniciado

2,manhã pelo Tribunal Popular de Kovice, na Es,lov,aquia. 750

n:embros da minoria hungar?, a'cusados de atividades sepa,rar
tJstas e atos contra a Repúlblica teç'hecoslovaca comparecerão.

Recusado 'pela segunda vez
Nuremiberg, 25 (U. P�) __:_ Pela segunda v,ez foi recusado o

Çl.I1gumento da dE:;tesa d� Rudolph Hess, na parte que se procura
�u.st�l_1tar,qu�,o tratado de Versalhes era injusto, como meio de

Justlflcar. a: atitude assumida pelos nazistas. O juiz Lawrence

ç:nsurou.\ace�bamente o advogado. Al,fred Seidle pelas afirma
çoes des,respeltosas contidas em sua defesa além das citacões
. "

,�

lm'Pr?,prias que a .mesma continha e não podiam ser -aceitas pe-
lo tnbuna1. O Tribunal cnsurou algumas partes do discurso,
devo,Iv�ndo-o ao. advogado para que �ntão o lesse.

�Iogiaram O plano
de Molotov'

uma paz justa
Rio, 25 (E) - Deverá chega

a esta capital nos proxímo
dias, o Conde Sforza, que ven

em missão especial do govêrn
da Republica Italiana. O Con
de Sforza visitará as cidade
do Rio de Jaheiro, Montevidéu
Buenos Aires e Santiago d�
Chile.

20,00.
Aí está maghífica lição.

Resta ser ela aJproveitada
em todo o ber,ritório nacio

nal, por .onde-- s� espalham
as camarilhas dos explora
dores rapaces, deshuma
nos e cruéis, os quais, em
proveito de suas ambições,
levam a miséria aos ,lares
dos pobres�
(Agência Argus).

A missão do velho diploma
ta italiano .prende-se ás recen

tes manirt�estações das Republi
cas Norte-American�s em fa
var de uma paz mai� justa pa
ra a Italia.

,I
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