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O dr. Carlos Gomes de' Oliveira, Secretári e.
• .:ae ,Saude. e q�e

é ainda, autoridade em. assuntos jurídicos. fará' amanhã, às 17 huras, no Salao
libre da Faculdade de Direito, uma conferêocia sôbre inflação, custo. de vida e

preços, e relativamente á «Intervenção do Estado na Economia»'
Notas

.

políticas, l0s propósitos
.

Dois �e_Iegramas, ambos do' Pres Dulratransmztzdos desta para a
-

Capital Federal, nestes
últimos tempos, merecem

reparo e crítica.
O primeiro foi divulgado

pelas folhas cariocas e

en ancieva a ;hegada a Flo

rianópolis, do sr. Adolfo
Konder, «para reun it os

amigos e correligionários,
e reotgeriieer os quadros
da U.D.N.»

O segundo foi exibido

pelos' cafés, llas mãos de

ca,t.egorizado paredro u de
nista e era endereçado ao

sr. General Eurico Gaspar
Dutra, com felicitações pela
nomeação do sr. General
D'ielme P. Coelho para a

interventoria baiana e pe
dindo-lhe «se não esque
cesse de Santa Catuuirui»,
Interessantes, êsses des

pachos! O sr. Konder, ao

invés de reunir amigos e

correligionários, desuniu-os
e fê-los adversários uns

dos out'l-os. Não organizou
os quadros da V. D. N.:
desorganizou-os e, prática
mente, reduziu o partido
a uma inexpressiva ala de
elemen tos descon ten teso
Da mesma forma, as Iéli

citações enviadas ao sr.

Presidente da República
estavam erradas. A' escolha
do novo interventor baia

np, à época, .•ain,da não
fôrà 'fêita.
Dos dois telegramas, por

tanto-, restou de positivo o

não se haver esquecido o

sr, General Dutra, de San
ta Catarina, à frente de
eui« administração o sr.

dr. Udo Deeke continua,
para bem de todos, reali-
zando um govêrno profi
ciente e democrático.
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Em andamento a maior operação bélica
Palestina falou pelo rádio ao Tem Avív pelos paraquedístas
povo deste país, anunciando brítãnícos, é dos mais rtgoro
n Início das operações em 'fel sos, Espera-se que se prolon
AYÍY. E disse que se trata de gue por quatro dias, havendo
encontrar os autores do aten- 'apeilas díaríameute uma inter
tado contra: o Hotel Rei Davíd, rupção de 'finte minutos, para
pois há indícios de que os mes- que a população possa abaste
mos se encontram naquela ci
dade.

Jerusalém, 30 (U. P.) - A
maior operação bélica até. ho
Je realísada na: Palestina, está
em andamento na cidade do

Rio 30 (Via Aérea)
O presidente Dutra, .reee
bendo, ontem, uma comis
são de pecuaristas que lhe
fez entrega de um memo
rial sôbre as reivindica-

ções da classe, declarou
desejal' governar, taan
bem, com o apôío do ho
mem do interior. O me

morial trata do financia
mente da pecuária, e ex

pnrtação de gado zebú
sugerlndo a. crtação da
earteíra hipotecária runal
nté ol;ganJzàção definitiva,

.

do' :ãan:�o Rural. A comis
são de peeuarfstas, que
manifestou sua satisfação
pelo interesse com que o

presidente Dutra ouviu o

pensamento da classe, era
composta de 4 membros.

'.reI Ayiy, Foi imposto um rf
goroso toque de recolher e'* tro
pas britlânicas estão dando
bnsea nos quarteirões, a pro
cura de terroristas.

cer-se dei víveres. Fora disso,
qualquer pessoa encontrada
na rua, será morta sem aviso
prévio. O toque dei recolher

atlngín inclusive a polícia ju
daica, que teve ordem de per
manecer nos quartéis.

ANUNCIADO O INíCIO D l.S OSPA R A Q "Ç' E D 1ST A S

OPERAÇõES
-

DIPõEl1 O TOQUE DE RE-
COLHER

Jerusa.lém, 30 (U. P.) O. Jerusalém, 30 (U. P.) - O
eomissérfo brftânfeo para a toque de recolher, imposto em

As aspirações da, U.D.N. Dado gaDb� de
RIO, 30 (E) .: Um telegrama de Belém diz que o senador causa a Afonso.

Magalhães Barata; discursando hum banquete que lhe roíore- DelaS de ea rV811t'0Tecido naquela capital, assim definiu as "aspirações" da UDN:
. .

D,
'-'A UDN nunca foi um partido e, sim um aglomerado de corren- RiQ, 3Q. (E). -�- E.m Be10 Ho-
tes que se juntaram .para combater a candidatura do gal :{!}uri- Hzolnte, .. o 'I'ríbunal de Apela
co Gaspar Dutra, Agora é que ela se' organizou, mas um pou- ção decidiu a pendencia em

co tarde. Sã.Q, cento e cinquenta deputados na Constituinte, to- torno do diamante "Estrela
dos aflitos para tirar esta camisa de força, que lhes dá a Situa-Ieda Sul ". avaltado em cinco mi

ção de oposição porque eles têm parentes e amigos. Necessí- lhões de cruzeiros, e que se en

tam de facilidade junto aos ministérios. contra ha quatro anos sob a

custodia do Banco do Brasil.

8,urm·ann visto em Munich FIai confirmada, por unanímí-

1Íade, a sentença do juiz de
Uberlandia, que determinou a

posse da 'preciosa pedra a

Afonso Dias, de Carvalho, que
foi, assim, reconhecido como
seu legitimo possuidor.

Rádio�
.

Telegrafi:sfa
NUREMBERG, 30 (U. P.) - Os oficiais do Serviço Secre

to americano informaram que Martin Bormann, chefe do par
'tido nazista e representante pessoal de Hitler, que desapare
ceu desde a queda de Berlim, foi visto em Munich, ha uma

.semana apenas, e que se processa uma busca de casa em .casa,
para localizá-lo. Desde muito se acreditava que Bormnn esti
vesse morto. Ele está sendo julgado á revelia pelo tríbunalmí-
Iítàr, juntamente com os outr9s 21 réus. .

*
* *

Notícias de Laies infor-
mam que o sr. José Ata
násio de Lie-Lemos, impos
sibilitado de organizar um
diretório adoIfista, teria
resolvido abandonar as li
des políticas.
Antes assim, que o me

.

lhor caminho é êsse mes-

mo ...

Preciso-se poro traba
lhar alguma horas

por dia.
'

Bom ordenado.

Deixarão o' Egito
antes de setembro
Cairo, 30 (Umíted) - O

quartelgeneral brâtâníco eva
cuará o Egito antes do fim de
setembro, ao que anuncia um

WASHINGTON, 30 (Uníted) - Comenta-se extraotícíal- comunicado oficial inglês. O
mente que o Brasil pleiteia junto ao Bancode Exportação, um quartel-general d o Oriente
crédito de 50 milhões de dólares para comprar sobras do após- Médo deixará, igualmente, a

guerra. Informa-se que esta pretensão foi recebida com ínte- capital do Egito antesdo fim do
rêsse e simpatia. Fala-se, também, que o Chile pleítteia junto corrente amo. Os dois quarteis
áquele estabelecimento outro crédito. O mesmo se diz do Mé-: generais serão instalados na

xíco. região do canal de Suez.

/
redação.Trotar nesta

50 milhões de dolares
o «Pravda» ataca a proposta de fivatt

MOSCOU, 30 (U. P.) - A rádio de Moscou irradiou, ho
je, um artigo do Pravda. Esse artigo constitue um violento'
ataque a proposta do chanceler australiano Evatt, de que to
dasas decisões importantes sejam adotadas por maioria de dois
terços.

.

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

.,. . . ,,., �\ ,.'

rB�1 DiU �Xllfa r��aratO��' � u�rra a ala
Paris, 30 (United) _. O ministro "Mas, embora sejamos os repre- rar a propriedade italiana que ha- nos ajudou a conquistar a vitória".. "Nossa delegação _ concluiu o

das Relações Exteriores do Brasil, sentantes do único país da Améri- via sido bloqueada durante a guer- Manifesto-me como êle. Nunca po- chanceler _ está especialmente
sr. João Neves da Fontoura, que ca do Sul que ocupa um lugar fren- ra e, naturalmente, não. pedimos deremos esquecer qt�ie cinco divi- interessada em que 'OS principios e

chef'ia a única delegação sul-amerí- te á mesa da Conferência da Paz _ nenhuma 'reparação. Estamos deci- sões italianas lutaram ao lado dos a tradição da história do Brasil se
cana á conferência da paz, expres- disse o chanceler brasileiro _ tra- dídos a fazer todo o possível para aliados nem esqueceremos, tão [arn respeitados na feitur-a dos tra
sou

á

United Press que o grupo zemos o mandato moral de todas as auxiliar a Itália e conservar a pouco, que a península foi destrui- tados de paz. Tivemos as nossas

brasi leiro leva um "mandato mo- repúblicas sul-americanas que co·n- maioria de 'suas colônias. Quanto' a da pela guerra, dia ��ll ao norte, dificuldades de fronteir-as com dez
ral" de todas as repúblicas 8ul- fiaram em nós para que expresse- Trieste, o menos que pod:emos fa- nem que, enqulanto os"alemães na- nações vizinhas e as reso.]yemos
americanas para obter uma paz mos seus pontos de vista nesta con- zero é manifestarmo-nos dle acôrdo da faziam para não se desfazer de sem que se prod:uzisse guerra' algu-
justa e sua"e para a Itália" Explicou flerência, e�pecialmente com o olb- em que s'eja dado um "estado inter- HitJ<er, os italianos eliminaram ma. A solução desses problema� se

que 'O Brasil é a única nação sul- jetivo de obter para a Itália um6 nacional a êsse pôrto". Mussolini'!. obteve res·peitando a igualdade ju-
americana que participa da confe- paz justa e benigna. Geralmen.te "Nossa atitude para a Itália _ Disse, ,em seguida, que -no con- rídica dos Estados, os principios de
rê.ncia peIos 'esforços feitos por ês- _ presseguiu dizend:o _ nenhum acresce·ntou _ nada tem de senti- cernente á paz com Bulgária (' a não intervenção e, sobretudo, pra
se país durante a guerra e porque habitante da América Latina desle- me.ntal. Um dos ministros das H.e- Rumania, a delegaçã'O brasileira se tirando o espírito cfe conci.liação.
a a\dação, a marinha e as fôrças ja a amulação internacional da Itá- lações Extel'iorles ,declarou, faz interessava somente pelos princi- Este é o sistema qu.e, temos ii espe

cxperl!r.ionárias hrasileir�s lutaram! lia; pel'O contrário, te�mos dado. o, �'O�lCO, que "'�ão. queremos �er as-'I pios que regessem seu trata- rança, slerá respeilado na confe-
ma Itaha com as tropas francesas.• exemplo a outros palses, ao lIbe- flxlada I e Sllprlll1lda uma naçao que dos. rência d·e Paris".
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llllEVEMENTE \
Estâbilizadores automaticos para rádios Não há mais

p,rOb'ijilidade de s�� r:\ádio
�

queimar; Patente requerida.
:;} :,,;

,

LABORATÓR,IO ELETRON
"

'

.. ' Rua João p.icito, 'n. o 29 - Sobrado.

,'t .• -.;. ..

j-'i

. 'COMUNICACÃO'
CARLOS HOEPCKE S/A COMDRCIO E INDU&.
"('RIA, agentes em Santà Catarina" da Anglo Mexi-',
can Petroleum Cornpany Limited, vêm comunicar
à sua freguesia e ao comércio em geral. que, con
forme Decreto número 21.377,. publicado no Diário
Oticialda União, em d s ta de 26 de [ulhp do Cor

rente ano, a sua agenciada produtora de derivados
de petroleo, passou a denominar ·Se'!,

,

.SHELL-M.EX BRAZIL LIMITED
Florianópolis, em 31 de julho de 1946

I
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III: '(0. o. produtos�o '�t.."'.
IieMIol Har,o...., V. S. '0,",'.
• .......ç60 d. 115 .•00. de
••PtI'li""io • lO"iço.

I
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Em qualquer tempo•.•

o rendimento, a economia � a. durabilidade' são fa-'

I
I,

1

, '

tores a considerar quando se pénsa em transporte.
" , .. \"

Em. yirtude da S_lla linha
�
completa de caminhões, a

r'
.

Inter.national Harvester 6fer�c�'; tôdas, essas vanta
,i

gens pela escolha do modêlo ade3� a cada ne

cessidade "de transpo�te.
- Procur� conhecer a série completa Internationa.l pe-,'L
dindo-nos-informaç@es detalhadas sem.compror:rii'sso. '"

Concessionários:' ' ;
�

RAMOS, &: '_ CIA,.
L _, \,'

C_

,
.

'11üam,e aos que sao empregados
para as tortas.
Decorá-Ias com fatias redun

das de laranjas descascadas,
sem caroço; e que .tenham es

: tado ernbebídas, algumas ho
ras, em rum.

No centro de cada fatia, co-
* >I< '" locar uma ameixa cozida em

DEVEMOS SER: BELAS pU- 'IvinhO do por,to, sendo os caro-

�f1NTE AS VIAGENS
,ços substituídos por amendoas

París --: (S. F. I.) - (Por torradas'. Adoçar.
.

,

Demse Vedrune).
Durante a Viagem � Para

proteger OIS cabelos (o que é
.muíto ünportan.te) leve uma
faixa de jersey; escolha-a de
acôrdo com o tom da blusa.
Pode-se assim dissimular al
guns "bigoudis" para' melhor
ajeitar os cachos.

.
'

Uma boa recomendação; a

primeira condição para supor- ,

tar facilmente uma longa via- I, Igem é comer pouco, Leve al-
mas frutas, uma garrafa de '

_

água mineral para a refeição '

da noite. Quando o trem parar
numa estação, desça, ande
um pouco.,

'Se gosta de perfume, €'3CO

lha uma água de Colônia -sua-
ve; perfumes fortes poderão in
comodar os vízínhos..
Se seus olhos são delicados.

proteja-os corri óculos; não po
dendo dormir com luz ou em

pleno ',' dia, cubra-os com um

lenço 'eScuro ou' urna echarpe
.��, seda" '", ,

.

�:".' Ao l?e�per'ta�l<,
.', ;Dàpois de

,U1?a poIte�ce.rtafllentê,;mal dor
"

'mida; passada "nó tTem', vá ao

toílette, ;passe 110, rosto' um al
godão . e�ibetiidô', e� i loção re

frescante. 'Vm pouco de' creme,
de 'j"rouge"; ,de- pórescove e

pentei r;:lJpi,damyÍ1te 'o.s cabelos.

Tudo isto, pode parecer-lhe
infantil. Entretanto, lembre-se
de certas viagens em que, ao

despertar" você notou .

ter' a

pintura escorrido, o pó :torma
do placas.

" .

Qúa:qdq'precisar' passai' urna
noite em estrada de ferro, pro-'
cure 'pôr. em prática estes sim
.ples

:

conselhos, e de- manhã
{aparecerá, aos 'olhos dos com

panheiros de viagem, fresca,
bem' disposta, não ínteíramen
,te diferente da bela mulher que
viram na véspera, á' noite:

.... :"�.".'o;,
,,X

,

RECEITAS ·pARA O SEU
PALADA�
CREPES

Toma;r 50 gl:àm:as de fari-
. nha de gluten, 15 gramas de
farinha de'amendoas, um .ovo,
uma x�ca,r:a· de chá de lei,1;e,
uma colher de sopa de gliccri
ná pura, uma pitada de, saL
,Bater o. ovo e aJdicionar-lhe aos

poucos as duas farinhas, que
devem ter siido misturadas PI é
viamente; depois, derramm de�
vrugar o leite ferv�do. com bau
nilha',' a gli!cer'ina e: o. 'sal.

"

Rua João Pinto, '9 -,- ex. Postal 220:- Fone 1.641 Deixar a massa descansar
Tel. �omarc - Floriânópolis. duas ou

i ti'ês"horas antes de

'.
utili:zJá�las_ Pro.ceder, em segui-

I
'

----.... da, como pata os crepes co-

.

QU�R' V E"STlR-SE COM CONfORTO E ElECiANCIA ? muns. (Receita do dr. Marcel
Labbé).

'

I alfai!u��!!! :!�!!!i��O�doMello I ::;:�J;����:'�1;
essa c.ompota em ...prato seme-

'.;' .

AUMENTE,
seus negócios em São
'Paulo, confionC:o-os d

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa, Postal. 5756
End. Tel.: Mariely

"

r()SSE,
BRONQUITE
E COQUelUCHE

_o finElHOR DOS mELHORES

I Vi,ile, sem compromissos

IU!�����:����ALivros novos e usados,
em diversos 'idiomas.

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

. '"
.

i

'Novidades todas .'jsemanas

Per(a�a G,ordÍlra
Um, métG)do novo, u�l\do,
pelas Estrêlas de CineJrl.a,
de Hollywood.. Póde-se
obtê-lo agora nas h.ro:

mácias.
Um médico d,a California que atende

as Estrêlas de Cinema de H�1lywood
,des2obriu um método seguro e novo

p"ra reduzir, o exce,sso de gord",ra
antiestética, Esta descoberta chamada
J<'ormode "disso�ve a gordura de um
modo seguro e rapido. Comece a per,
der peso na primeira semana e muitos
quilos' ao mês, B-asta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode estimula
,a saúde, a energia e propo;:ciona, uma
'figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode, hoje mesmo, em
qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua"maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio

TOME RNOT
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FARMÁCIAS DE PLANTÁO>
.' ( Ml!!S DE JULHO- '; ,

6 (ssnarro à tarde) - Farmâeía-
'

Modema - Praça 1� de Novemfire•.
7 Domingo ;- Farmácia Moder-·

na - Praça 15 de Noy{JmbrO.
13 (sábado à tarde) i::j Faf.hácia..

Sto. Antônio - Rua João- Pinto,':
,

,14 Domingo' - Farmáeie Sto,
Antônio - Rua João Pinto, '

20 (sábado ii tarde; - Farmâeíe
Catarinense - Rua Tr,aj.ariQ�::

,

2.1 Domingo - Farmácia <Catari··
nense -iRua Trajano .. "

, .';; ,

.,..,;j
, 27,(sábado à.vtarda). ;-.�a�'
cia Rauliveira _:_ Rua Traj,aIilo.

28 Domingo - Farmácia :RãnJi- '

veira - Rua Trtljano., ' .'
O serviço noturno 'iserá .eíetuado

pela Farmácia Santo .. .Antôn'to' $ita,�

�' ��n:a. �?�� . �i.n:t�..... '. ; ; .•• ; • •• •
-.1': ."

,',

TELEFONES MAIS NECESSITADOS,

.. �����ii��. : ::::::: :.:::,:-:::': :':-: :;:: �,�m,;
Delegacia· O'. P. Sociáf', ...... ,',' ..••. 157&"
Maternidáde ., "., .. " ,,,;v )155
Hospital Nerêu Ramos :, .. ;;. ;""�" ,831

,. Santli Casa :' , .-., ..•• :C,. • }03Em
Casa de Sa!Íd,e S. Sebastião, ... : ..

'

USf
Assistência' Mun.icipal' �

.•.•••,.. 16�'

Hospital Militár ; , .. 11;'1
14" B. C. . •• ,................... J..S31l'·
Base' Aérea , ,' '" ,7M:
7" B. 1. A. C. .. '.. 159$·

Capitania dos Porto. , : ,._ .. ,. 13811,
16" C. R. , .. ;

'

, 160&.

Fôr�à P.<:liciaJ ",' �
.. ;

1203,
Pemtenclarla ,,............. 1518,
,"O Estado'" '.... :1022'
"A G'!zeta" ,

' , !656
"Diário da Tarde" : : .. ";.:.- 1579
L. B. A , , .• 164',
Emp. Funerória Ortiga .. . .' , • , .. W:al,
••• ,

•. "J •••••• �••••••••••••••••
--

Deseja obter
emprego 1,

Procure �ntão a nossa Gerf.·
eia e preencha a nossa, "ficha d.
informações úteis", d"ado tiàu"
as indicações possíveis" que ter...
mos prazer em recomendá·lo (8)
8(}S interessados na aquisição ele�
l)OJlS funeionáJl'ios (as).
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! i � a I�na .� mor � Iara � O�. O� nalil a�
NUREMBERG, 30 (U. P.), -- O' PROMOTOR CHEFE SOVIÉTICO, RUDENKO', PEDIU A PENA DE MORTE PARA TODOS OS·
.ACUSADOS NAZISTAS. QUALIFICANDO ÊSSES ACUSADOS DE AVENTUREIROS POUTICOS SEM HO'NRA NEM' CO'NCIÊNCIA,
RUDENKO AFIRMOU QUE TôDA A HuMANIDADE PROGRESSISTA RECEBERIA CO'M SATISFAÇÃO' A SENTENÇA DE

MORTE.

«Na TEATRO

De sucesso em. sucesso Ira
cema de Alencar e sua Compa
nhia vem apresentando à pla
téia florianopolense seu bem
escolhido repertório. E aplau
sos não lhes têm sido regatea
dos. Aliás, à .Irente de um gru
po homogêneo, 'Iracema de

Alencar, em sua atual tempo
rada outra coisa não poderia

I esperar
dos flori.anopolitanosdivulgado o programa relativo a es- senão a confirmação dos lou-

�ros que obtivera em outras.

Companhias há que se fa
zem preceder de uma série de
Intensiva propaganda e, ao se

apresentarem, quando muito

,tem a primeira récita compen
.sada. Iracema de Alencar e

Seus elementos__ entretanto, dís
iJ_)ensam essa propaganda atra
vés da imprensa e do rádio; é
que, .nornes consagrados no

Teatro Nacional,. como c.Irace
ma, Durval, Norat e Hortência
Santos, são sempre bem rece

bidos e aplaudidos. Não menos

dignos dos nossos aplausos são
F'eruando Villar, Nelson F'ran-

EMPR:EGAD·A -ça, Suely May, Ulda de Reze.n-
de, Geny Framça e J. Mala,

P· d
.

h
.' . que, 'apesar de não disporem·

reClsa-tle e uma COZIO eU8 . .

'P
.

G
'

I' V· '10 dos recursos que os prunerros,
a raça etu 10 ergas, n;o .

.

são, todavia, promissores as-

Pa�-lI: bem. Quarto proprro tros de nosso Teatro. '

Urgencla. 5 v.·l
Eis por que pouco se tem a

imprensa se Ipreocupado em
'fazer apreciações respeito ás
recitas apresentadas. A culta
platéia florianopolitana sabe
que Iracema de Alencar palmi
lha a estrada da gloria no Tea
tro Nacional e,' por isso mes

mo, não perde, oportunidade
em lhe levar o calor de seus

aplausos,

Irababalho e Da coneérdía
a rota da prosperidade e

grandeza, do Brasil»
o Presidente do Sindicato dos J da lei, da ordem e dos pr incipios não admite Inspirações malevolas,

Estivadores de Florianópolis rece-I democrdtícos, - conclamarn as I maximé dirigidas a agitar no seio
bcu o seguinte telegrama: "Do seus companheiros a manter atitu- do nosso operariado os pr-oblemas
Rio - Os presidentes dos Síndí- de pacifica', repelindo" assim a in- que principalmente a êle dizem
catos dos Estivadores do Rio de tromíssão indébita d'e extremistas, respeito. Na ordem, no trabalho e

Janeiro e de Santos, tomando co- orientados no .desejo de desagrega- na concórdia encontraremos _a 1'0-

nhecimento dos' termos de l1111 te- ção da Pátria Brasileira, que tem, ta da prosperidade e da grandeza
legrama do exterior incitando a pa- á fnente de seus destinos, o béne- do Brasil. (aa.) - Antôsío Rezende
triótica e operosa classe ela estiva mérito amigo da classe operária, de Andrade, Presidente do Sindi
a tomar medidas em desacôrdo com General Eurico Gaspar Dutra, cato elos Estivadores do Rio ele Ja
o modo habitual ele agir na. órbita preocupado, no momento mais do neiro e Manoel Cadegas, Preaiden-

que nunca, com a pacificação da te do Sindicato dos Estivadores ele

política e da família brasileiras, Santos".

ANIVERSÁRIOS

A DIRETORIA

ordem, no

flra.remos
encun

da

ÁLVARO DA LIMA VEIGA
Transcorre, hoje, o aniversá

rio natalício do sr. -Alvaro da
.Líma Veiga, funcionário da flr
ma Hoepcke S. A. Ind. Com.

DR. MANOEL FONTES
A efeméride de hoje regista

o aniversário natalício do sr.
· dr. Manoel Fontes.

xxx

SRA. MA,R,'IA IZABEL CA
BRAL RIBEIRO

Aníversaría-se, hoje, a exma.

.sra. Maria Izabel Cabral Ribei-
· TO, viuva do saudoso conter
.rãneo professor Nabor, Ribeiro.

x x x

iSTA.. OLGA FEY;ESLEBEN
Regista a data de hoje mais

·

uma festiva primavera da geri
rtíl senhorita Olga Freyesleben,
.f'ílha do sr. Hugo Freyesleben,
.gracioso ornamento da socíe
-dade local.

Clube ,Doze' de Agosto
ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇãO

CONVITE
A Diretoria do Clube 12 de' Agosto, comemorando o 74°

aniversário de sua fundação, tem a honra de convidar os ilus
tres consócios e suas Exma:s.,Famílias, a comparecerem as fes
tas que serão realizadas a 12 de Agôsto próximo, em seus sa

Iões, inclusive baile.

Oportunamente será
tas festas.

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
._ última Exibição -

Lucille Ball, Gene Kelly €

Red Skelton - Tomrny Dot sey
DU BARRY ERA UM PEDAÇO

Censura: Até 14 anos
No programa: Cine Jornal

Brasileiro DFB. e Metro
. Jornal.

Preços: - 5,00 - 3,00.
NAZARETH MARINHO

Faz anos hoje o sr. Nazareth
.Marínho, funcionário da Cia.

. Siderúrgica Nacional, residen
te na Cidade de Tubarão e fi-
l_lho do sr. Tenente Coronel: Ma
.rinho.

............................................. r-------------
, SELECÕES'

,

ROXY .� Hoje ás 7,30 horas
- Última Exibição -

Bud A!bbot e Lou Costello.
AMIGOS PA DNÇA ,

William Boyd e Bob Bum I
.BANDOLEIRO DO MISTÉRIO
Hopalong Cassidy em mais

uma de suas aventuras no cés-
te americano ...

Censura até 14 anos .

Preço - 2,40.

,de JULHO
<

xxx

MENINO GERSON

Registarmos, hoje, o aníversá
.río do Inteligente menino Ger

.son, filhinho do sr. Gustavo
. Neves, diretor da Secretaria do
.. Interior e Justiça dêste Estado.

••••

da maior I
atualidade I '

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

c�s�.!����
NELSON SILVEIRA Ritz - amanhã ás 5 e 7,30 hrs.

TARTU
O homem misterioso dos

Balcans
Esmo•. Autoridade.,
Exmo.. Snr.. In.p.tor.... .

Sr•. Prof•••or••• alunoa e ezrno•.

pai. do. alunt •.
O DiI,.ter do Colégio Cotarinen

•• , P. AI.,ili1o Berthold Braun, S. J.
••ndo chamado repentinam.nte o

••guil' viag.t:n o Roma. e não .en

do po•• ivol. pelo ••ca.Ha do hJ;n-
,.

po, à••pedir-.e pe.loalmente, fá-lo'
por meio delt•.
Com\\nica que o Diretor na. lua

oUlência de .'clrco cie tra. me••••
.erei .ub.titlildo pIlol R. P. 'J oão
Alfredo Rohr como Vice-dáltor do
Eltobelecimlnto e pelo R. P. Al
berto Fuger no. ol.unto. todo.
que .e .reflrlm '00. alunol, como
Vice-diretor .

Aprovlita o en.ejo d. agradecer
o todo. a' .mi_de qUI ••mpre
dlmon.trorom ao Colégio Ccato
rinenl' no p•••oa de NU hum�ld.
diretor que H d••pede ....peito.a
m.nt.
P... ALVINO BERTHOLOO· 8RAUN

Torna-s€ público, para co

nhecimento dos motoristas, no
interesse do socêgo público;
que é expressamente proibido
O uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
mícílío, durante a noite. Aos
infratores será aplicada a mul
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôroo com a

letra d, III, artigo 123, do Có
digo Nacfonal de Trânsito.

Transcorre, hoje, o aníversá
::rio ",'ílatalkio do estimado jo
-vem Nelson Silveira, filho do
.sr. Adolfo Silveira de Souza,

DESPEDIDA

I. V. T. P .

é a data que hoje transcorre.
x x x E' que ela assinala a passagem

.

' D�. ARMANI?� LIMA
. das bôdas de outro de seu feliz

RegIsta 'a ,e_femende de hoje consórcio
o aniversário �atalício do .sr·l Os filh�s do venerando casal
-dr :Arnalno Lima, engenheiro mandarão celebrar, na capélí-
.agronomo. nha de Itaguaçú, às 7 horas,

x x x missa em ação de graças pelo,SRA. CASTORINA VIRGINIA auspicioso acontecimento. ,

DA SILVA RIBEIRO Tem os estimado par os se-
Aniversaria-se na etemérí- guintes filhos: João Leal de

-de de hoje a exma. sra. Castorí- Meireles, -casado com a exma.
na Vírgina da Silva Rtb�iro, sra. Margarida Cruz Meireles;
esposa do sr. Jacó Ribeiro, fun- Waldemar, com a exma. sra.

. cíonárío do Centro de Caúde. Margarida Brisky Meireles;
.<

, Arnoldo, com a exma. sra. Co-
MENINO ADERBAL SILVA Unha Meireles; Avany, com a

Deflui, hoje, o aniversário éx,ma. sra. Áurea Meireles;
! natalício do inteligente meni- Gilberto, com a exma. sra.
'no Aderbal Silva, filhinho do Waly Meireles; Alice, casada
sr. José Silva, do comér.cio 10- com o sr. Próspero Sperandio;
cal.

.

Otília, casada com o sr. Rober-
e, t ;vaI Machado; senhoritas Izau�

MENINA ISA-MARIA ra, OrIandina e Lygia Meire-
Faz anos hoje a galante me- .les.· .

Ílina Isa Maria filha do sr. Nel- Às felicitações que recebe
sonMachado e de sua esposa d' rão de seus filhos e noras,
Izabel Ma.chado. juntar-se-ão as de seus netos,

• em número de 24.
BELARMINO CARLOS Registando esse aconted-

MARTINS lPen1to social, por todos os títu-
Transcorre, hoje, o aniver- f los graHssimo aos amigos do

. sário natalído do sr: Belarlni-' 1, seus filhos e netos, 3!pre-
no Carlos Martins. ,E;entq..mos nossos respeitosos

• comprimentos.
BôDAS DE OURO Viajantes:.

Sobremodo grata para o es- REVDO. WILSON LÍCIO
timado e venerando casal, sr. Acha-ee ne.ta Capital o R"do.
J

- Wilscn Lício. po.tor da Junto deoao Leal Meireles - sra. Ma- Minões NocionQ\s, re.;dente emria Augusta Leàl de Meireles, Arapongas, Eltado do Paraná.

A V ISO.

SlômaraOficina
LENTES DI CONT1TO
o Dr. S'3vas Lacerda comu

nica 80s seus clientes e in
teressados. que faz indica
ções e prescrições de lentes
de contato (lentes invisíveis)
para astigmatismo, alta mio
pia. queratocono e operados
de cataratas, em conexão

com técnico american·o,

ELECTRO.MECÂNICA
Con••rtem-.. Geladlira., R.gi.tro
doro., Numerodoral, Carimbol,
Mimi6grofo.. Meiquino. de E.cre-

. v.r', Calcular. Coeturar etc ...
Enrolom.nto. d. Motor... Esto
biUlodore., Voltimetrol e demoil

oporelhol elétrico••
Atend.m-.e chamado. foro do copio
tal .ob a direção do••1'.. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR.' • ADOLFO

TREMEL
Rua Victor MeireUe. n.O IS

(PORTA0)

TOME APERITIVO

K N()T alfaiate indicildo
() rir adentes 7

UNIÃO OPERÁRU
Subirão, hoje, à cena, na séde ,dla

União Operária, as: seguintes pe
ças: "O pOQer da fé" e ,a g-osadts
sima comédia: "Casamento na 1'0-

·.Ça" .

A União Operária, que vem mi

,norando os súfrimentos de mUlÍtos
enf'êl'mos', viuvas e orfãos, 'resolveu
dar a renda deste festival à viuva
e filhos de um seu saudoso amigo -
o Deqlúnha. /

No seu afan° altruístico, a Uliião
Operária espera, para essa obra de

caridade, o apoio de túdos, inclu
sive das autoridades, que não lhes
.têm negado a cooperação que se

faz miste'l' nesses gestos de benefi�
cência.

CASA MISCELANEA distri
buidors·do1 Rádios R. C. A
Vi'ctor. V§'vu}qs ,. Disco\>
Rua Cunselheiro Mafra
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GRATifICA-SE
I a quem entregar uma carteira
de' crocodilho com um relogio

I
Longihis e certa quantia, que
não se exige, no Hotei Ma

ges�i�, na portaria,
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00 '

, I
'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 Camls88. Gravata's, Piiamee,

lI'
Meia. dai melhores, pelos me,

, Rua Trajano, 23 • Flof'ianõpolis nores preços só na CASA MIS
-------------___________ CELANEA - RuaC. Mafra, 6

Aoprimeiroespirro-depressa-use
Vick Va-tro-nol, que lhe dará alivio
em poucos segundos! Desentope o

nariz, contrai as mucosas inchadas
e acalma a irritação. Usado a

tempo, Vick Va-tro-nol V.C" '''A, 910 MA&!
tirita muitos resfriados. II ft VA·II ·nlViI

,
O Medicamento Nasal Preferido Em Tudo O Mundo

1. .. que, em Nova York, foi
recentemente fundado um clu
be de presidentes de clubés.
2. . . qu, na China, é difícil

comprar laranjas com casca,

pois os comerciantes vendem
ali as cascas separadamente,
para emprego na .culináría ou

na medicina.
3 ... que as repúblicas do Sal- Convocação das classes de 1926 e 1927

vador e Uruguai, em latitudes (Cidadãos que completam 20 e 21 anos em 1947)
diversas e por motivos politicos I - De ordem do Exmo. Snr. General Comandante da 5a_
diferentes,- tiveram a sua índe- Região Militar são convocados todos os brasileiros nascidos
pendência proclamada no mes- nos anos de 1926 e 1927, residentes nêste Município, mesmos
mo dia, no mesmo mês e no os nascidos fóra do Estado de, Sta. catarina, para se apresenta-
'mesmo ano, isto é, a 25 de agõs- rem por conta própria, naBéde da Junta de Alistamento Mili-
to de 1825. tar desta cidade, a-fim-de serem submetidos à inspeção de saú-
4, .. que os carr:poneses "da de para prestação do Serviço Militar. Época da inspeção: Entre

�anç�, quando alí foram

m-, os dias 2 de julho de 1946 a 15 de Agôsto,
'

.troduzídos os guarda-chuvas, II _ Os convocados deverão apresentar-se munidos da.
recusaram-se terminantemente

G tT d d Ar t t MTt
a usá-los, julgando cometer um er 1 lCa o e IS amen o

'.
1 1 ,�r.: . _

,

sacrilégio se o' fizessem, pois Os que,�o;rem casa�os )untarao. a certidão d�. casamento
objetavam que Deus manda a e as de naséímento de filhos: os ::_rnmos de família, os do

chuva para que os homens se cumento� qu� provem �ssa sltuaçao:. r

molhem com ela Os cidadãos que nao tenham SIdo alistados ou que, por
5. .. que não foi um despor- qualquer mot�vo, não possuam o �ertifica�o de Alistamen�

tísta, mas sim um monge, São' Militar, deverão apresentar, para fins de alistamento, a certí

Bernardino o inventor do jogo' lião de nascimento ou documento equivalente e três fotogra
,

do box; e que foi com o carido- fias tamanho 3 x 4. O que não tenham sido registado civil-

80 propósito de substituir os due mente ou que não possua prova dêsse registo, ou ainda, que
los a sabre ou espada, quase ignore se foi registado ou o logar em que o foi, será alistado de

,

sempre mortais, que aquele re- conformidade com as declarações que fizer perante a Junta
lígíoso ensinava aos rapazes de de Alistamento.
seu tempo a arte do murro, III _:_ Avisa-se aos convocados.que, na previsão de não se-

,6. .. que a corcova do camelo rem incorporados aos Corpos de Tropa todos os cidadãos per-.
não é um adôrno ou um caprí- tencentes às classes de 1926 e 1927, terão preferência para dís
cho da natureza, mas sim uI?a pensa de incorporação os que primeiro se apresentarem pára �
reserva de. gordura, que permite inspeção de saúde, dentro da época acima fixada. •

: �uele animal passar alguns (a) Olimpio Mourão Filho, - Ten . .ceI. Chefe da I6a. C. R.
dias sem comer, porque, como

. nos casos dos' animais de sono

Ihibernal, o organismo do carne-
-------------

OM' 'dlo se sustenta reabsorvenãoum FLORISBELefslLVA e
. � ;

-

U('US" Odeterminado depósito de gor- SENHORA

dUX'pa.ERDJ4'U SE �::t�c��::a�o�es:�sa��:�:=, '�Asmo D'issolvido
!:" -

-

tacões, o nascimento de r' s

U� broche de piatina com
seu filho FAUSTO, ocor- Rop I· dIam'ente-

rido dia 25 do corrente. '

,

'Um retrato em porcelana ao

centro, no trajeto da cidade ao FpoJis., 25-VI-46, 08 ataques desesperadores e violentos da

Estreito. asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de-

Gratificase a qu('m o entre- bilitam o coração, Em 3 minutos, Manduco"
nova lérll>llla médica, começa a circul'lll'

Casa P.errone F d no sangue, dominando rapidamente os ata-

retes, mu anças carretos, ques, Desde o primeiro dia come",a adeM-

em geral? parecer a dificuldade em respil'ar e volta.
o sono reparador, Tudo o que se faz ne

cessa rio é tomar 2 pastilhas de Mp.ndaco
ás I'eleições e ficará completamente livl!ll'
da asma ou bronquite, A a\'ão é muito
rapida mesmo q'ue' se trate de casos I'ebel
des e antigos. Mendcto tem titio tanto<
êxito que se 'oferece com a garantia der
dar ao paciente respiração livre e rllcil. ra
pidamente e completo alivio do sorrimento<
da asma em poucos dias, PeQa Mendaca'r
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa,

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A:a!:tnC;:�

Famoso linimento, desde

'1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

�. Óleo Elétrica
d. DIl'.. Charles de Grath

AI'erações na lei do sêle
De aeôrdo com o Decreto-lei n. 409, de 27-6-1946, publíca

do no "Diário Ofícíal" de 29-6-1946, são as seguintes a1gumas
das alterações da LEI DO SELO e que vigorarão a partir do

dia 29 de Julho corrente:
SELO F1XO DE RECIBO:

De mais de Cr$ 20,00· até Cr$ 500,0'0 - Cr$ 0,50.
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 - Cr$ 1,00.
De mais de Cr$ 5,000,00 por Cr$ 5.000,00 ou fração desta

quantia - Cr$ 1,00.
SELO PROPORCIONAL:

Em notas promissórias, letras de câmbio, contratos em

geral e recibos com mais de 3 entidades interessadas:

De mais de Cr$ 20,90 até eis 500,00 - Cr$ 2,50.,
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 - Cr$ 5,00.
De mais de Cr$ 1.000,00 ou fração desta quantia

c-s 5,00.
SELO FIXO DE RECEBIMENTO OU CRÉDITOS

(Para os Bancos ou Casas Bancárias).
Por caixa ou crédito em conta - Cr$ 1,00.
- Além do sêlo acima cada documento paga mais a Ta

xa de Educação e Saúde Cr$ O,�O, alterada para Cr$ 0,30 a.

partir de 13,-8-1946.
" , .

- A quitação nos títulos de crédito, que pagaram 'sê'la
proporcional, está sujeita ao sêlo fixo de recibo.

I
Viagens

PELO

Expresso
.

Noturno 'do jO:fBal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS ... JOtN,VILE

Copynghl da
TheHAYE ro«HlAROll__

,;

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS: \"
CHEG.'ADA A JOJHVILE:

SAíDA DE JOtNVILE:· tO da manhã.
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS: - 5 ,da tarde.

1 da madru.gada.
7 .da manhã.

Informações:
Em Fpolis .

._ na Redação do «O ESTADO»'
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

na bôca

uma

, VERDADEIRA

PASTILHA

,YALDA
,é preservarmo· nos

Const;p,C?ç�s, das Bronquites,
dos Dõre: de 'Garganta.'

"'0 Licença cio o. N. $, P. No i86
"'I) • d. 2' d·. Fe....lro �oI-'•

'" d. I9li fIII> �'
'110/ 0,002, EucOlyplOI ••

��001-& :_�' .,.";Labor�tório�

�-."
.:�.. ," C'linll1oi:§ , .,�. ,

. . " "

� '" . �.' RUA JOÃO PINTO, 25
-, _

.

.

.

c.n Fone: 1448
mUITOnD PATOLDGJtRS;' Em frente ao Tit.ouro

d1) E.tad-o ,',':,

Florianópolis ":','r
Dr, B. 6, S. Madlba.. Fum. Narbal AI�1ts de Soaia-!. ,.'

Farm. L. da Costa AvUa

Exame de langue. Exa.me para verificação
de cancer. Exame d8 urina. Exame para'
v,erificação da graYide,.. Exame <ie e,acarro.
Exame pa�a veriU'Cf.lção de doenç,a& do
l)ele, boca •. cabelos. Exame de fézes.

E"ame de 8ecreç/�
}lutovac:cinas e transfusão de langues,
Exame qu{mico de fa1'inheis, bebida,

café. água., etc.

f

16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE, RECRUTAMENTO MILITAR
,TUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE FLORIANóPOLIS

E DI TAL

A
,

'T U

Agora tambem a Cr $ 10,00

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

Movimentação com cheques
,0 Banco do Distrito Federal S. A. IHORARIO COMERCIAL)

Fone 1634 - Mercado 31

KNOTTome
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Relogio. de pulso para Se!\horQ,8, dali SUp1'O afamada..
Marcas Suiça.. folhados. desde Cr$ 450;00

Relogios de pullo para Banhara•. dos supra afamedas'
Marcas Suiça.. aço, desde Cr$ 300,00

Relogio. de pu lso para Cavalheiros. dos supra cfama-
das Marco. Suíços, folhado•. d.esde Cr$ 700,00

'Relogio. dê pu1.-o para Cavalheiro•. da. suproll afarna-
dos Marca. Suiças. aço, desde Cr$ 450,00

Relogioll d. pu!.o Cronometras. das supra cfamadaa,
Marcas Suiço., aço, desde Cr$ 750,00

'Despertadores 'MSuiços· • . . . . . . . . desde Cr$ 140,00
IMPORTANTE: Todos os Relogios .ão acom)i)onhadoll de

certificado de go�antia.f
"

CASA MASETTI -- a «Casa dos Blons Relogios.

Os candidatos_mais prOVáveis
NOVA YORK, 27 (U. P.) - ExilaJdos bolivianos, citando

J.calbogramas recebídos em La paz, declaram que os candidatos
znads provaveis á presidência da República, nas próximas elei
ções são: José Antônio Arce, líder do Partido da Esquerda Re
-volucionária (PIR), que representa os grupos trabalhistas da

. -esquerda, e Demetrio Canelas, proprietário de "EI Tiempo",
.de Cochabamba, perito em economia, representando os círculos
liberais e democráticos.

--

SI'LVEIRA
Comissários de Madeiras

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

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

Caixa Posta I 5.706. -- Te;!egráfico Abesil.

IFilial: :_ Santos - Rua Josê Ricardo. 43. - Fone 3.526.
�'.Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil. -

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

�ELEGÁNC1A,' CONFORTO E E'CONOMIA,-
consegue-se com os trajes sob-medida.

GUASPARI
Vendedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA -- Bozar de M6 das·
Rua Felipe' Schmidt, 34 -- Fo�e, 755

Boa coleção de amostras' Atende-se à domicilio.

Tránsportás' regulares de. cargas do pôr to de ,

SÃO' FR4NV'ISCO DO SUL, para
Informações com .s Agentes

Ffor isnôpolis
'

- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 1 212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'etelone 6 MOOREMACK

NEi 1081
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Sele�ões do
IIBeader's Digest

Do Sr. Fernando Chínaglía
- seu representante geral do
Brasil - com escritório á 1 U3

do Rosário, 55-A', Vbnos' de re

ceber mais l' exemplar da edí

ção de Julho de 1946 da popu
lar revista "Seleções".
Justificando a aceitação ge

ral que logrou. entre nós, essa

apreciada revista nos dá mais
uma valiosa e das mais interes
santes edições; reunindo em

seu texto um número selecto
nado de artigos da mais palpi
tante atualidade.

. •

Destacamos, entre os seus

importantes trabalhos, os
.

se

guíntes: Mod�rng �pósLolc
dos Negros - John A. O Bnen;
Planificacão no Estilo Inulês

Stanley HÍlgh; O que a civiliza
ção deve a John Erícsson -

Scientific - Monthly; A Rússia
ante um dilema - Harper's;
Como tornar efetívos os acor

dos internacionais - Waltt.;'

Líppmann; Nova Revolução
Francesa __:___ André Visson; He
raldo da Federação Mundial
- O� K. Armstrong; Os Indo
maveís - Condensado do Livre
'''The Unconquerables" - PEjO
General T. Borkomorowsky..

NOVO HORARIO DA

':"AIlIG
li'

, I'

P. ALEGRE .;_ FLORIANó
POLIS ---, CURITIBA

QUINTAS E DOMI!NGOS
Decolagem de Floriáaópólis,

ás 14,15 horas'
'.

CURITIBA' FLORI A.NÓ-
POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

'Decolagem de Floria<n.ó}i)olis.
ás 10,00 horas .

INFORMAÇõES :

FIUAL VARIG - ED. U.
PORTA - TELEFONE

132f

VENDE-SE
A casa n.o 55, da Rua �ons.

Mafra.
Tràtar à Rua Bru�que, 32

X

PRECISA-SE
De uma empregada .que

saiba cozinhar. Paga-se bem.
Trota.r na rua Frei C'J-
neca, 144. 3v.·3

DESPERTE -. IltlS
. DE SEU flsIDO •.•

e saltará da cama dísposlo para tudo
Do fígado deve fluir para os in�es
tinos,

.

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

não correr livremente, V. não 'pode.
digerir bem os alimentos e êstes
fermentam nos intestinos. Então so

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

primido, desanimado e de mau humor.
V. precisa das Pílulas Carter I;;ara
o Fígado, para fazer com que esse

litro de suco biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje . mesmo. Tom�-as
conforme as instruções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.

Peça Pílulas CARTER para o Figadç,
Tamanho , econômico: Cr $ .. ),5°.

-MELHOR SAB·OR •••
MaiOR EFlcíCli •••

Pela sua pureza 100,*,. o óteo
de Fígado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp. apresenta
um sabor acettávet até pelas
crianças e pessoas de estôma
go deucado Alem' disso. sua

elicacia éassegurada pelo seu

potencial em vttarrunas acima
do padrão fixado pela farma

copéta norte -amerícana.: Nas"
convalescenças. no período do
crescimento inlantil. na rra

queza geral etc .. exija o Oleo
de I:ígado de !3acalhau. de
Lanman & -Kernp, conhecido
no Brasil. há mais de IOCl. anos.

d�6.
Figado d,e Bacalhau
DE LA'NMAN & KEMP

IOlás djsposi�ões
:sôbre oS'�beD8 deixa
dos PlIl, B. Lage

. Rio, 27 CE;)' - O \ presidente
da República assinou, -decreto
lei modificando os decretos-leis
4.648, de 2-9-42., e 7.024, de ...

6-11-44, que regulam o destino
dos bens deixados por Henrique
Lage.

A Rússia ante
um dilema

A atitude mfrexível da RÚ3SLa
em negociações internacionais
parece uma prova de [ôrça;
Entretanto, na realidade,' pode
muito' bern-rrefíetir fraquez",.
Em Seleções para Julho. um
filmosc economista apresenta
uma an-álise da .situação fipVlé
tica e indica os dois mr-ios de
ação hoje confrontados por
Stalin. 'Não perca este inte
ressante artigo ... compre seu.

exemplar de Seleções hoje
mesmo.

Também neste novo n�mero,
A OBRA PRIMA DA ESPIONA.GEM
ALEMA Pontos. Pontos simples e

inocentes como os que :-.e es
crevem depois de SI'; OU Sra.
Os técnicos da ecpionagern ale
mã. se gabavam de que uínguém
poderra decitralvêstes�rrnst·e:rió ..�··-·

sos-pontos. Leia como o Bureau
Federal de rnvestrgações ame

ricano conseguiu desvendar UDt
dos segredos mais implacáveis
da guerra.

• ••••••••••• i •••••• '.

CRIE SEU PRÓPRIO EMPRtGO
Como eonseguír um bom em

prêgo mesmo quando não hou
ver vagas. Leia neste útil artigo
os conselhos prátícos dados por
um homem dt negór-íosde gran
deexpertêncía que ensina como ..

através de 'uma maneira sim
ples.mas habilidosa, de abordar
oassunto, é possrvel obtermato
res vantagens sõbre os' outro,"
candidatos.

· ' "

AS 'YIÚVAS ALEGRES DA AlEMÁNHA".
250.000 jovens mães nazistas. an-"

.

tigamente unidas a sOittados
. , �'"

'

escolhidos das tropas SS. con,
tínuarn a, aítrnentar a Crença'
hitlerista. Leia êste oportuno -,

artigo que transmite uma ad
vertência de como essas faná-
ticas adeptas do nazrsmo: amea-
ç'm o futuro do mundo.

· .

QUE SABE SÔ8RE SEtiS OLHOS!
À acromatopsia é mais comum
nas mulheres! Qual o. melhor
meio de- se tirar um cisco dos
olhos! Com. -eus dentes- afe
tam seus olhos? Aprenda taios
surpreendentes, mas verídicos,
sõbre seus ·oLhos. neste interes
sante artigo .

São ao todo 26' artigos interes
santes e estimulantes. além da
notáver'oondensação de I livro.

. neste novonúmero de Seleções,
(OMPRE

SELEÇÕES
, ,DE JULHO

r-. ve�da agora'
A REVISTA INTERNACIONAJ,
PUBl:CADÀ EM NOVE IDIOMA.

·
'

" ..

Reprelointante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGlIA
Ruo do Rosário, 55-A. 2.· andar _ Rio

· � .. � .

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. "I'

ESCRITÓRIO JURtDIf:'!O COHEReIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, ·fazend� e emprêsas
Diretor: dr. 'Elisiári� de Camargo Branco

ADVOGADO
R1Ila Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Jiladereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes ,...., St-. eatarlaa

.)
I
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o "ESQUADRAO DE AÇO" Osvaldo. Figueirense - Mon- la Ramos (la Divisão e Divisão

I
destissimo e inferior, o grêmio

CONSEHVA-SE NA DIAN- guilhot Ervino e Carlos; Ger-. de Aspirantes).
�

tricolor iniciou bem o jogo,
TEIRA sou, Hamilton e. Aníbal: Polli, Olímpico x C.olegial (2a Di-. realizando fulminantes ata-

Regular assistência .compa- Norívaldo, ALdo, Marco e De- visão). ques, conseguindo' com fortes
receu sáibaldo ao campo da rua maria. -

x pelotaços marcar três bonitos
Bocaiuva para presenciar' o) Dirigiu o encontro o sr. Al- RIO BRANCO 1 x CAXIAS 1 "goals" completamente ínne-
confronto entre Figueirense e fredo Nazareno. Hontem no gramado do Rio fensáveis. Após a conquista
Clube Atlétíco.. x

. Branco, na localidade de Co- desses tentos em menos de 10
Reunindo todos os seus co- O ATLÉTICO ENTREGOU queiras, realizou-se o encontro minutos, o Paula.Fcamos nada

nhecimentos técnicos, os alvi- Sábado em continuação ac entre as equipes do RIo Bran- mais fez de aproveítável, da-
negros satisfizeram o público Torneio Aberto de Voleibol e co e do Caxias, que saiu com o da a forte reação dos rapazes
com uma exibição superior ás Basquetebol, patrocinado pela empate de 1 a 1. do Bocaiuva que não admiti-
anteriores, acusando o final da Federação Atlética Catarinen- Os quadros atuaram com a ram um revés dilatado.
peleja a 'vitória do Ftgueiren- se, deveriam jogar as equipes seguinte constituição: No segundo tempo, como

se pelo alto escore de 6 x 1. dde.voleibol e de basquetebol do . Caxias: João, Murú e Aga- acima aludimos, o Bocaíuva
Todos os elementos que com- Clube Atlético. Por motivos que pito; Odneí, Dalrmiro e Valdo; exerceu pequena superiorida

põem o invicto conjunto do desconhecemos, o '�tlético pre- Isio, Toníco, Darci, Vadíco e de, assinalando 2 "gols" e o

"Esquadrão de Aço" jogaram feriu entregar os pontos aos Bugiu. Paula Ramos apenas 1, termí-

s.atisfatóriaTI}ente· e combina- (seus adversários. Rio Branco: Langue, Walcyr nando o jogo com o escore de
ram-se perfeitamente. x e Duval; Al:berto, Oscar e J03.0; 4 x 2, pró-Pauta Ramos. F'oí
O trio-final e a linha média VÉRA CRUZ E COROADOS Alei, Tonico, Vadinho Erma- uma vitória amarga que des-

mostraram-se bastante firmes EMPATARAM 'nio e Aluizio. contentou os seus "fans" que
e o ataque conduziu-se com

'

"x esperavam um .triunto belo e

muito acêrto e precisão diante Na manhã de domingo, na
PALPITES SOBRE O COMBI- expressivo.

.

do arco do Atlético.
.

praça de esportes da F. C.D.,foi NADO DA CAPITAL Medínho foi a grande figu-
Adão, o novato médio alvi- realizada mais uma partida em

Devendo, nos próximos dias ra do Bocaíuva e (} melhor ele-
negro, teve uma atuação mag- disputa do Campeonato da Se-

11 e 17 do corrente, o selecto- menta do jogo. O "mígnon'
nífíca, destacando-se como o gunda Divisão de Amadores: nado da Capit.al enfrentar, os meia, esquerda fez uma parti
melhor jogador da tarde. A no- na qual foram confrontantes

combinados Joínvílense e blu- da soberba, auxiliando'tanto o

va revelação do Figueirense jo- os "teams" do Coroados e do
menauense, o sr. Orlando 'I'ei- ataque como a defesa. Outro

gou com muita fibra e técnica, Vera Cruz, acusando o final c
xeira envYiou-nos o seguinte ótimo elemento que também

anulando sempre que podia os empate de 2 x 2:.
,

.

. palpite sôbrs a constituição ,da se destacou" pela
"

segurança
ataques dos trícolores, Nota-, Os qu�dr?S Jogam assim

representação florianop;olita. nas jogadas foi o meia Caríoní.
mos que a técnica de Procópía formados. Vera Cruz. -. Wal-

na: Adolfo, Waldir e Mórací ; Rubinho, Nivaldo, Barbato,
está se desenvolvendo, graças n::or, Pedro '� Neutormo: Mar- Chocolate, Haroldo e Verzola; Mandíco Lázaro, Nelson, Naldi,
aos treinos a, que se submeteu. ciano, N�talmo ,e �affs, Or-

Ney, Sanfotd, Leónidas, Ary e Luiz e Jaime jogaram bem.
A exibicão do Atlético foi lando, VItor, Agostinho, Bote- Saul. _ 'Os autores dos "goals" fo-

[pessIrma. '0 grêmio tricolor lJ:lo e .Gen�il. Coroados -. MaI:- Leitor: Faça o seu palpite eram 'Mandíco (3), Lázaro, Me-
viu-se em todas as fazes do [o- tmellI,� Inneu e R_�nulfo, ..Qm- envie-nos com : urgência que dinho e Bodinho.
go dominado técnícamente pe- 4�, veíga e, Aducc�; Cazmho, teremos prazer em publicá-lo. Os quadros defrontaram-se
lo seu adversário que lhe não Bícudo, Laerte, Ze Macaco e

" X com as constituições seguin-
deu tréguas, continuando". a Indío.

" " , ". NOVA DERROTA DO tes:
martelar o arco de Tatú que Consígnaram os._ g o a l,S . BOCAItJVA Paula Ramos - Nivaldo,
foi obrigado a

c

fazer inúmeras Laerte, Raffs, Gen�Il e. Ind�o. A partida realizada, domin- Naldí e 'Nelson: Minela, Calix-
defesas. O guardião foi o que <?s, me�hores: Irmeu, Qu:�o, .go último, no gramado do está- to e Chocolate;' Lázaro, Cario
mais se destacou no quadro do VeIga: Bícudo, Laer.te, �e.a�o, dia '<la F. C. D., entre Paula Ra- ni, Mandico, Fornerolí e Pó-
140 B. C. Na linha intermediá- Na�almo, Raffs, VItor e .J:::)O-

mos e Bocaiuva, pelo Campeo- voas.

ria Nelson atuou bem. Os za-' telha: ..' . ,nato Amadorista Citadino, não Bocaíuva: - Rubínho Bar

'gueíros Brito e Katcípís estive- !OI,�:rngente da partida o.�r. foi das mais brilhantes, mas bato e Dinarte; Perrone Luiz
raro esforçados, bem como ° Izidro Costa, que teve atuação 'agradou ao regular número de e Flávio; Medinho, Bodinho,
centro-médio Hélio, que fez c regular.

. _ espectadores que. a ,presencia- Vilain, sarcba e Jaime.

que ponde. Da linha dianteira ctom a tr_eallza�ao d�sse 'f'en- ramo O sr. Newton Mongtrílhot,
não há elementos a destacar con ro es ao assim c assi ica-

Nova tentativa dos bocaiu- na qualidade de juiz da parti
pois todos viram-se dominado� dos os clube.s cooncorr�ntes. ao venses de conseguir a rehabi- da, teve visíveis falhas.
pelos zagueiros ernédíosdo Fi-' Campeo:r:ato: l lugar. COlO�- litação foi frustada, funcio.- x

'g�eir,ense. O jogador Ary Gil do� e
óOll�pI.CO, ,1 ponto perdI: nanrlo o marcador favorável ao DERROTADOS OS ASPIRAN-

fOI e�pulso do gramado pelo do,. 2 lubar. Vera .Cruz e. Co Paula Ramos. TES DO PAULA RAMOS
, juiz, no segundo tempo. leglal, ,com 2 pontos perdldos. Cumpre-nos ressaltar que o Na tarde de domingo no

Os pontos do FigUeirense-fo-, x
desempenho da equiJpe do Bo- campo da F. C. D., como preli-

raro consignados por Augusto SOCIAIS DESPORTIVAS caiuva foi ótima pois no se- minar foi realizado o jogo en-

(4);' W,f��n e Albelardo. Dja,l- Transc<;>rreu, domingo últi· ,gundo "half-time cllego� a tre as equtpes de a$pirantes do
ma foi o autor do único "goal" mo, a passagem da data nata- vencer o adversário por 2 teu.- Bocaiuva e do J;>aula Ramos,
do Atlético� 'l�cia do sr. Edual1do Vitor Ca- tos contra um, o qué revela que em prosseguimento do Cam-
Os qu�ros j<)gaiam aSSIm braI, elemento prestigioso nos, seus integrantes estão em per- peonato da Divisão de Aspi-

f o rm a do, s: Figueirense meios esportivos do Estado.
.
feita forma fisica e técnica, o rantes.

i
I \

Isaias, Chinês e Diamantino; "O Estado E-?portivo", embú- que não acontecia nas partidas, O jogo foi fraquissimo e fi:. ,Joio Batista IJair� Procópio e Adão; Ney, r,a tardiamente, cumprimen- anteriores, quando, todos da- nalizou eom a vitór.ia do

BD-I
Boftnassls

Wilson, Augusto, Ary e Abe1-ar� ta�o, almejando-lhe -muit-as 'f-e:- ''Vam - sinais de �xígcl'all1lento, -caiuva -peia apertada çunta- � ...

-A"-O""'V'·0'" G"A OOS 'Ido. Clube Atlético� T-atú Bri" licidades. sendo por isso dominados pe- gem de 3 x 2, golos feitos por
to e Katcipis; Ary ,Gil, Hélio e x los antagonist�. ilit'érmécfio de SeraJfim:, Moacir Rua r.lip41 Schmidt 34:
Nelson; Machado, Capeta, CAMPEONATO CARIOCA Teríamos presenciado uma e Hilalino para o vencedor e Sola 3. T.I.f, 16-31

Djalma, Miro e Faria. I
,

Resultados da 4a rodada: lutá renhida e sensacional se Alexandre e Dutra para o ven- .'__�!-'__�������Atuou cama juiz o sr. New- Botafogo, 3 x Fluminense, 2; ú Bocaiuva tivesse posto e�11 cido.
ton Monguilhot. Vasco; 4 x Madureira, O; São campo toqos os seus titulares, Os quadros: Boeaiuva - Previsão do te.m'p-ox Cristovão, 6 x Canto'do Rio, 1; ,pois domingo último atuou Avelino, Enio e Serafim; Odi-
DERROTADOS OS ASPIRAN- Bangú, 3 XBônsue�, 1; desfaleado dos ponteiros Lauro lia Oscar e Mário; João, Ary, Previsão do Tempo, até 14-

TES DO, FIGUEIRENSE Amértca, 2 x Flamengo, 6. e Secura e do médio Nenem, MOaJCir e Hilarino: Paula Ra- ,horas do dia 31.
Sábado, ás 13,30 horas, 'fa- x cujas faltas são laIIl:entáveis. mos - Édson, Pedro e Mauro;

,

Tempo Bom, com nebulosi-
zendo a preliminar, jogaram os CAMPEONATO PAULISTA Dos jogadores do Paula Ra- Loureiro, Moaeir e Alírico; Ale-' dade.

....
,

quadros supl-entes do Clube Resultados de domingo: S. mos apenas o centro-médio xandre, Bona, Dutra, Carrei- Temperatura: Estavel.
Atlético e do Figueirense, pelo P6tulo, 2 x Portuguesa Santis- Tavares não éompareceu. rão e Gessy. Ventos: De nOl'déste a Sués-
Campeonato da DiVisão de ta, O; Ipiranga � x Santos, 1; Como vemos, o Bocaiuva te- Regular a arbit'ragem do sr. te.

Aspirantes, conseguindo o pri- Comercial, 3 x S. P. R. 3. ve que lançar mão de joga::io- Alf:t;edo Nazareno. Tempe:r;atura e extremas de-
meiro levar a melhor, vencen- 'x tes' do conjunto secundário pa- hoje, foram:, Máxima ?1',7, �
do Ipelo aJper�atdo escorre de 2 x OS PRÓXIMOS JOGOS ra fazer frente aos paulara- nima 12,3.

'

1, golos de OsvaLdo e Paulino, Os encontros oficiais para mepses, sendo qu� ,o goleiro . RET/RARAM SUAS CANDI-
Sinopse: O tempo decorreu

para o vencedor, e Aldo para sábado e domingo nesta C.clpi- Vilain oc�pou 'a -posição de DATURAS bom em todo o Estado com

os alvi-negros. tal são os seguintes: "center-forward" isto é, numa faJ�:�a�s ��big�:�:sncl����d!� ,geada fraca em Xanxerê e,'ne-
Os quadms: Clube AtléticÇl Sá;bado: Avaí x Atlético (la posição desconhecida. retiraram suas candidaturas, voe ira em Pôrto União e Va-

- Pedro, João e Ita:r:nar; Pi- Divisão ,e divisão de Aspiran- O Paula Ramos teve uma \Jara ,reinar nos. lares ca�ar�� I
Iões. A ,menor temperatura foi

gozzi, Erasmo e Husadel, Hé- tés. exibição nada agradável. En.. Illense.s,. -:- em VIsta. ?a cerhssl- :registrada em Xanxerê com
mg vltona do aperItivo KNOT.

09lia, Vidal, paulino Batista e I Domingo: Figueirense x Pau- frentando um adversário fCO, I , .

I I

Direçáo de PEDRO PAULO MACHADO

I '

I -

,

I

I I

SOCIEDADE RÁDIO GUARUJ.A
LTDA.

Resenha das Pragramações para o

dia 31 de Julho de 1946

9,00 - Bom dia para você.

9,30 - Noticiár io Guarujá.
10,Oú - Gilberto. Alves,

10,15 - Frankie Carle em solo. de-

piano.
10,30 - Lira Pan Americana.

11,00 - .Bazar de músicas ,

12,00 - Ofer-ecírnentos musicais.

14,00 - INTERVALO.

18,00 - Abertura :- Ave Maria.

18,15 - Alma portenha.
18,30 - Silvio. Caldas.

18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Ritmo de Tio. San.

19,30 - Dep. Nacional de Informe-

ções.
2-0,00 - Anjos do. Inferno.

20,30 - Músicas variadas elR-�g�-

vações,
21,00 - Jorge Veiga.
21,15 - Anibal Troilo e s/orq,
21,30 - últimas melodias.

2'2',00 - 'Programa para amanhã -

Boa noite.
ENCERRAMENTO.

,-

,I
.

o SEI) OrlGANIS"CJ
PQECISA. DE UMA

LIMPEZA GERAL

I • :
.;,.,J

Mocidade Social
Democrátic,a

".

De ordem do Sr. Presidente, eon
voco 'a todos os' membros do Dire
tório Estadual d'a Mocidade Social
Democrática (\'1. S. D,) para uma i
reunião que Se realizará quarta-fei-
ra, dia 31 de julho, ás 19 horas na:

séde. do Partido Social Dem'Ocl"áti-,
co, á praça Pereira e Oliveira, (Edi
fício Eduardo Horn).

Renato R. da Silva.
Secretário-Geral

Ors.
,

Adet'bal Ramos
, da Silva

•
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7o eSTaDO-Quarla-felra, 31 ,de Julho de 1946

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

etrurgla e Ortopedia clínica e eí

t"Ul"gia do torax. Partos e doenças
de senhoras

OONSULTóRJO: ,R. João Pinto 7

Dlbiamente dai! 15 às 17 horas.

.IilSID1llNCIA: Almirante Alvim.
36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cl1Inica médteo-ctrúrgíca de Olho8
- Ouvidos. Nar íz - Garganta.

Prescrição de lentes de
oontab

CONSUL'tóRi@ - Feljpe Schml
dt, 8. Das 14 às 18i-horas•.

•OSm1llNCIA - Conselheiro Ma'
"

fr,lI" 77. ,

TELEFONES 1418 e 1204

/

DR� A. SANTAELLA
truplomado pela Façulda<le Na

dona'l de.'Med.idna da Vt1ivér�da·
de do Brasil). MédicI) 'por' <»ncut°
Ma do , Servíço Nacional de :Doeu
'1'B8 Mel'ltals. Ex interno de "Sllnta·
CaSa -de Miseric6rgla, e cH�PltaJ
Ps.lqruátrico do Rio na Capit:i1 lo ..

denal
CLlNIGA MÉ'DIÓÃ -' DOENCAl!I

,·:NERVOSM
'=i C.nSt1lt6ir!� Edlflclo Am611.

,

,,,,,,TO
- Rua F�l!pe Schm�d.t" OODsulr.aa:
< Das 15 ás 18 horas -

R.e81dência: Rua AfVIí,to de: Oa".-
lho nO 18 -, Florl,anópolis.
DR. ROLDÃO CONSONI

mRURGIA GERAl< ,- AL'tA CJ.
.URGlA _ MOLli:STlAS DJil 8..
.•.. NHORAS - PARTOS. '. '

"ormado" pela F;;:lctildade Ce Medi"
cínna- da .Uriíveraídade de São

Paulo, OII1de foi assistente por Y!I,
1'108 anos dq Serviço Cir.úrgJço do

'Prof. AUpio coereta Neto
CIrurgia tio estômago e -vías �J
J1al'eS, ini�stlnos' delgado e gÍ-osso:
tlr6tdé/' rins. prõstata, bexiga,

etero, ovários e trompas. Vartec
eele. hidrocele. varizes e hl!l',ua

" CO;NSULTA$: r

das 2 às '5 horas, ii RUa Falpe
6cbmidt, 21 (altos da Casa Pa-

,

raíso). Tel.. 1:.598.
BIilSJ1J1l:lSiQJA: .Rua, E'Steves J.O.

nior. 179; Te!: M: 764
'

DR. POr;VDORo.· S: THIAGO
Médico

.

d� Hospita] de caridade �.
'. Flo,rian{>p.9Jis ,

�ss!stente da' M,a-terriidade
CLtNICA .JlUDICA 'ltM G�R.-\l.,·,

Doenças' <los órg)íos Int� nos, cs,pedal•
. �te(do. i;P'I'a_ção. ,

,

ELSCT1U)/;:'1..1W.1'.aCRAPL�.f- - .

Doenças' de s�g"e e doe nervo•.

Doença'. de senhon� :_ farto!.
Coasúltas diàiiamenfe"dâ'ô -15 ã.1'8

"

. ,hor�s.,
Atende chamados . a qualquer hora,

inclúsive 'du'rante' a' noite.
CONSULTóRIO': Rua Vitor' Meire- '

•
.'"

' le�, 18. )"one 702
IlESID�NC.A: Avenida 1'rnmpowski,• '

62.: Fone 766,
.

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

DOS Serviços de Clínica Infantil da I
Assístêncta Municipal e de .

Caridade
'

CLINICA MÉDIC.-\. DE CRIANÇAS
ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua N!!nes Ma
chadp, 7 (Edifício S. Francísco j ,

Consultas das 2 às 6 horas .

fRESIDl!:NCIA:, Rua Marechal Gui.
lherme, fi Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíaltsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - Pela amarmã:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das. 14
ás 16 horas - CONS'ULTóRIO:
Rua' João 'Pinto n. 7, sobrado .,;_

Fone: 1.46:1 - Resldêncía: Ru'a
Presidente Coutinho, 58

'

DR; WAR-IO W'ENDHABSEN
Dtretor do 1-1ospital �lNerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULT0S

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de �ur"
Preto', 2 - esq. da Praça ,IS de Ne
vembro \ rltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545

Consultas: das 4 á. 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE �, SfFIUS
- AFECÇõES URO-GEN'ITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTItI'_-

VIOLETAS
CON6Sur,TAS: das 3 às 11 hs. - R.

Felípe Schmidt, 46
'

RES,: R. Jornvile. 47 - Fone 1648

DR ..NEWTON D'AVI'LA
Operações - vias Urlnãrlas -

Doenças dos intestinos, réto 1!
anus � Hemorroidas. TIlatamen

to da collte ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Yltor Meireles,' 28.

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

Resíd: Vfdal Ramos, 66 ..

'Folie 1067

DÔRES NA CINTURA
REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E �UNTAS,

ou de quaesquer
PAR'

'. IRRE�ULARIDADESA OS' RIN URINARIAS

!EXIGA .

S E A
\ I .'..

Ias DE-W'ITT

..

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo: da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

r.in� em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente ""u..esquer sinto
mAS de alteração do mesmo.

Todo 'adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração ar. substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se
produzem elementos como aei
tio ur ico, bactérias vivas e mor

tas. celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor-:

te si lhes fosse permitido per-
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
eada movimento respiratório
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses toxícos.
Quando sãos, oe rin.
nitram eu.,. elemento.

nocivos e os eliminam do oro

ganismo, sob forma de urina.
A. Pílulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lheS confiou.
Os tóxicos acumulados são fil
!rados " eliminados do orga
nismo e novamente podereis

.

desfrutar saúde e 'gofeT a vida.
Alterada a saúde dos Rins de

vido a causas como abalos; res
friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles, não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido uríco, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres Intensas do reumatismo.
pelo lumbago, pela prostração

Pilu

geral e pela' sensação de "ve
lhice", Os primeiros sintomas
são em geral as tor turantea

dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pílulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de: t; ;,""

o .üüo..4rMlde de PJlulatl De Witt. _fendo d_ ._ ...... Qu&D-
'idade'.��. cuaIa�t. _vito •

��\.,I_)V()G X\
- . .-.� -

FARMACIA ·ESPERANÇA
.e Par••ee.tleo lfILO LAU8

) - ...

........ ,..-.u •� - _-.-UM -.... ",...

bCIpe ........

.,__-.-- _ _�

Adquira TUD·O, de que Decesaliar,
de UMA SÓ VEZ, '"

"

pa.g�Ddo PA�CELADAMB.TE,
com 81S VANTAGÉlfS da compra à, vi..,

servindo.;se do

SISTEMA
" .

CREDIARIO KNOT

I '.'i -,

A V I S O

D,. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA 'CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Seda 5

I Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
;._--------------'

Dr.M. S. Cavalcanti avi-
'za a mudança do seu con

sultório pata a rua João
Pinto ,n". 7, (altos da Far
mácia Santo Antônio).
Consultas das 3 às 5 .

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!

J1UTOMOm�ISTAS I
Afençao i,

Para' o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA'
Rua. Conselheiro Mafra

,ne• 94

.....".._-_�"'4�7"'!-.;,._...- ..-.�-...-_-_-:.:-.t-&-���
...�'T••

-

...-_TJ&......._�-_._-_"""iJ'fJ&-'_-_-�-.-_-..-....,

•• Ip •• p• �Ul • .. .. ... __I!'"_

COMP�. AAIJANÇA ,DA' BAlA-
,........ ,.1171 -'Sé".: • A I A
,IliCElIDt_08 • rr.A.:ft'8POKT�8

Cifr85 Ijlo .BaÍSDçc d� 1944:

- ,

" ,

CAPI.TAL E RESERVAS
ResPdn·�âbÜidade.
R�cetEf" .;, '. .,'

'- .�

Ativ'o
.

'; ! !."-
-

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de' Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755,97

67�053.245,30
142� 176.603, 80.,-

Roupas
Calpdo$

Móveis
Rádios

Geladeiras
Slclcleul

J61as

Livros
Chapéll.
Inltala�ões elétrlcal e taIIII.......
ArtIIO' par. proontes
Pele.
Casaeos
Quaisquer artl...

'Sinistros pagol! nOI! últi.lnos I\) anoa

..Re8P,on�abili�atjes

INDÚSTRlA( COMtRCIO E SEGUROS KNOT $, A.

&pe..... , Da.' I, ii ... 104 III n ....

o. K. ITUIND

NOVOS
e'

,:USADOS
Compra
e V·ellrle
·Idi!i>maa
lportu·., '.'
�as. "s

.itiI!W�M�,
'

ponhol,
�; trOnc6.,'
,.

lnlllh.
etc.

Romance,'Poeeia" ,R.li,giÕo, A
viação, ,Jl(IatemáUcQ; Física,
Química, .. Géologia, Minera
logia. En�eitharia' Civ1t" mili
tar • naval, Carpintaria, De-'
senho. Saneamento, Metalur
gia. �1et'ricidade. Rádio, Má
quina.; ,Motore.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

,

linária, Contabilidade
Dicionário•. etc .

COOTRA FERIDA� R€C"nT€S OU AnTIGAS

Fabricante ti distriDuidot'es das afamadas con

fecções uDISTINTAd e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e ,barato., algodões, marina e aviàmentos
pal'a alfaiates. que recebe diretamenb das

Snr.. Comerciant.. do interior rio sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli.. - FILIAIS emJ!Blumenau e Laje••

I
II·

��""""""""��""--""--""--"._"""----"----""---"""""""I""""""""""".......

melhore. fábricas, A Casa ·A CAPITAL- chama a atençao do.
visito antes de efetuarem .ua. compra•. MATRIZ em
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Há silêncios equivalentes a consenlimen,tos e ca.itulações,·máxim'
quando se seguem a gritarias ensurdecedoras. ft voz do silêncio nem
sempre'é uma expressão figurativa� e o rifão lá nos diz, bem ou mal,."

Quem cala, consente ...

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

ICUBA DENUNCIA ft CONfERFNCIA DA Pftl
Havana,30 (U. P.) - A Re- ções Unidas. Em telegrama âi-s iazer paz em separado com 08\

púbilca de Cuba denunciou: tô- rigido á Conferência, a chan-I países do Eixo. E"portanto, não \,da a Conferência da Paz como celaria cubana lembra que nes- i se admite uma Conierêncui' de

I violação
da Declaração das Na- sa declaração todos os signa-I Paz sem a presença de todos os r

J:lorlanópolll, 3 1 d-e-J-u-lh-o-d-e-,-g-4-e-- lO jaD lar dos easatios toários seJcom:rometiam,a nlM' sign:tá"iOS" '

sorte da corôa grega Cl�I!rc�� :r�g��t,a�a;!nt��I. alie, a a a ,Nsapress
.

dos casados, realizado em a A premanência, nesta cída- so Estado, nesta última déca-
Atenas, 30 (United) - O de- eleitorais especiais emitidos noite de sábado último. de, d� S. Eminência o �ardcall·da. É, realme.nte" algo de sur-

e r e t o - I e i estabelecendo o 1P0r suas respectivas unidades. As 20 horas os pares torna- D. Jaim..e de Barros Câmara, preendente e notavel o poten,
plebiscito foi levado ao conhe- Os funcionários públicos vota- ram assento à grande mesa ar- em visita a sua terra natal - cial econômico que Santa Ca-·
cimento público. Esse decreto- rão com certificados emitidos mada. em forma de f.errad�ra e após longo período de afasta- tarina conseguiu atingir em,

lei estabelece" a seguinte 'mo-
por seus chefes de serviço. 15 que circundava tod� o sa�ao. menta, d�vi:do os m�ltiplos tão curto período. Cumpre-me'

dalidade para o pleito: serão dias após a data da realização
Em :r;ome da díretoría do tCompromls�s que o retI��ram salientar, igualmente, as ím

distribuidas cédulas ao povo, do plebiscito, os partidos polí_ICJUbe fez uso da palavra o dr. a pla�as distantes, r:o díligen- portantes realizações procedi-·
contendo os nomes do rei Jor- ticos deverão declarar se são Rubens de Arruda Ramos, te esf�rç.9 do cum�nmento de das pelo Estado, no ângulo da.

ge e outras em branco a fim contra ou a favor da volta do I agr�decendo .a presença dos as- sua �:mssao -, ��seJou uma �n- assístêncía social. Tive ocasião

de que o eleitor registre qual o rei, após o que poderão desíg- SOCIa�OS e dizendo o que tal trevI�ta do. vigilante e ativo de observar como o desvêlo go

regime de sua preferência. osl nar dois representantes para reum9:0 representava para t�- a�alala dos �nt.eresses da comu- vernam�ntal, nesta _setor� pôde.
militares votarão com títulos cada um dos postos eleitorais dos, VISto que os laços de arm- nídade brasileira com a repor- concretizar aspiraçoes tao s-a""
___________________________

.

zade que os prendiam mais se tagem local da Asapress. ras ao bem-estar púolico, nu--

P T B estreitavam. Oferecemos, linhas adiante.
�
ma elevada e humanílSsirba.

• • • Durante o jantar a orques- os momentosos tópícos dessa compreensão das nêcessidades.
tra do 12 de Agosto executou entrevista, concedida pelo ílus- pqpulares. Alitás, êsse problê�,

RIO, 30 (Via Aérea) - Volta-se a falar, nos círculos tra- vários números e, terminado o tre p�'ínCÍ!pe da Igreja, numa ma - o 'problema das .dífrcul
balhístas , �ue o. s!". ,�algado Filho ac�itaria a indicação

.

do ágape, os pares se divertiram, democrática visão do concurso dades econômicas das 'classes
seu nome a preslde'ncla do P. T. B. - mformou um matutmo. dansando até cêrca das 24 da imprensa em favor das cau- menos favorecidas..,.__ é uma

O M··
,.

dE·
,horas. sas populares. das questões básicasdo Brasíl..

IDlsterlO a CODom··Ia I No mesmo ambiente de ele- REPORTE.R - Quais as já em caminho de solução.
,

.,

gâncía, di�ti!l�ão e cordialid�de suas impressões, Eminência, ao REPORTER _ Que julga V..
Rio, 30 (Via Aérea) _ Falan<di Cons�lllO Nacional ,de Comercio com q�e lllICIa!am a r:_umao, rever a terra natal?

'. Eminência quanto à extensão"
sôbre a criação do ministério da Exterior transformando-o num Con- os casais se retiraram nao sem D. JAIME - As m�Is .gratas dêsse problema no que se re-
-economià.. o sr. Artur Torres Filho selho .Nacional de Economia". De, primeiro terem manifestado e confortadoras pÜ'ss�veIs. Es-: fere a crises d'· ordem espíri- .

.
disse:

" '.

to�os os órgãos, ,o mais operoso-: sua satisfação à diretoria do tou, �m verdade, vivamente I
tual?

e

_ "Não creio no milagre de um
Criado em 1944 para coordenar as veterano por lhes haver pro- emocíonado com tudo quanto

.
.

ministério ou sub-seoretaria". O nossas atividades econômicas, de- porcíonado Uma noitada de en- pude ver e rever. E volto satís- D. JAIME - Há, . efetiva�·

presidente da Sociedade Nacional senvolveu-se a ponto de controlar o cantamento e que a todos, in- reítíssímo por haver realizado mente, desorientações, CUjO.1
de Agricultura afírmava, assim, de- comércio exterior, �restando assi- distintamente, agradou sobre- es�a visi� a minha terra e a combate deve' ser feito com a \

sacôrdo com. as soluções apresen- nalados serviços ao pais. Outros ·manelra.
.

mmha gente.
.

espada da. fé. Faz-se mister'

tadas pela comissão de planejamen- Iprgãos paralelos de estrutura va-

' Estamos certos que a Iclíz
. REPOR!R -. De quanto uma grande, intensa, apaíxo-

to econômico e congresso de Tere- riada, é que não 'têm tumcionado em
iniciativa da diretoria do Cll�e. VIU e reviu, quais os aspec.tos nada, positiva campanha mo

sópolis, adiantando: perfeita harmonia uns com 'Os ou-
12 de Agosto,. qual de reumr que, de U1ll19: Ou de_outra íor- ral, pelo soerguimento dos es--

� "Melhor seria amplíar-sn lO tros",
.

em todo o último sábado de ca- ma, melhor impressao lhe cau- teios religiosos da concíêncía,
______..,- -e-e----------..-Ida mês seus associados num saram? das massas mal dirigidas. Com .

• co"'rd·o eatre a Espanha e o Vale.c··ano .jantar intimo, será coroaria ue D. JAIME - Prim.eirament�,. intelígêneía, .

com
-

simI?at�a,..11
..

.

pleno êxito. devo confessar a mmha agra- com verdadeíró amor crístão,
..

·SAN S�:S�TIAN, Espanha, 30 '(D. P.) - A "Cifra" pre� I AplaudIndo tão grato pro- vel.surpresa ao constatar o nessa campanha de apêlo a al-'·
dIZ que sera assmado um acôrdo entre a Espanha e o Vaticano, grama, aguardamos, prazero- magnífico desenvolvimento e- ma, ,conseguir-se-á a solvfncia

.

como. Um passo a mais para a conclusão da Concordata. 1 sos, as próximas reuri'iões. ,conômico alcançado pelo nos-!dos problemas em questãó.

A

Ainda a presidência do

Após a Princesa Isabel ter assinado a lei áurea Joa
quim �abuco vai.' pressuroso, a uma Idas janelas do' Paço
ImperIal e anunCIa ao pov.o, qUe se comprimia lá ·embaixo,
haver sido extinta a escravidlão no Brasil. Do seio da ,enor
me massa popular e.levam-se, ,n.a tarde .clara e gloriosa, mi
lhares de vozes que aclamam o n.ome da Regente, e ela, vol
tando-se para Cotegipe, interroga-o, entre um sorriso e

uma lágrima:
- Ainda acha, Barão, não "ter sido acertada a decreta

ção desta lei?
- Redimistes uma raça, mas perdestes o trono ... ,__

responde-lhe tristemente Cote.gipe.
'

O grande homem do Império não se enganara. 'Passa
dos os dias de i,ntensa vibração pelo nobre ato que imorta
lizaria a Princesa e lhe outorgaria o sobre.nome de Reden
:tora, amortecia o entusiasmo dos primeiros instantes e a

campanha republicana ganhava maior vigor, graças à ade
são dos escravocratas e dos conservadiores ao movimento
·que se vinha processalldo contra o re.gime monárquico.

Na sessão do Sen.ado, de 11 de maio de 1888, ao discu
tir-se o. projeto de lei que consubstanciava a proposta do
Poder Exe.cutivo, relativamente á abolição da escravatura,
o Barão de. Cotegipe, assomando à tribuna, deíxara i bem
claro o seu pensamento. Achava êle que a Ilolução imediata
do problema, sem medidas acauteladoras ,que lhe minoras
sem o efeito, seri,a de graves consequências para a vida e,co-Inômica do país. A agricultura, sem braços que substituis
sem os do trabalhador .negro, I>.ofreria profundo colapso, e

a derogação de dispositivos constitucionais, que gara!l1,tiam ío direito de propriedade, deixaria em' situa'ção p�ial
muitos senhores de escravos que tinham os seus belÍs hipô
tecad.os ou haviam invertido na lavoura avultadas impor
tâncias tomadas por .empréstimo. Não se levara também em
conta a situação .dos libertos, cujo número seria de. cêrca
de 800.000. Entregues à sua S<lrte, muitos já em idade :avan

çada, passariam a perambular pelas ruas e pelas estradas,
à procura de ·trabalho ou a pedi!- /esmolas.. Era desejo de
Cotegipe que a libertação se efetuasse sem saltos, com a

manumissão, a alforria voluntária ou indenizada pelo go
vêrno, completando--se, dessa forma, a obra iniciada pe.la
mesma Princesa, com a lei do ventre livre.

Foi nesse discurso que êle proferiu estas palavras que
jamais perderão a sua atualidade:

"As grande.s manifestações de entusiasmo, em todos OS
tempos, nunca foram perw.anenlies ou muitO'· duradouras; e
os homens práticos sabem _ as liçõ�s 'da história demons
tram _ ql!e muitas vezes o triunfador de hoje é a vítima
de amanhã.

.

"Voltava Cromwell da expedição da Irla'nda: vito�ioso.
Saltava em Bristol e· ,um dos seus ajudanlies-de-ordens di
�ia-lhe: ,!
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.. precipitava a queda do Império. Mas aquele ·momento e �

II sua l·embrança bastariam para compensar-lhe !l sacrifício_
E, seguindo os nobres impulsos de seu coração, conquista--

Ira a glória que. ninguém lhe ,disputaria, de haver restítuido
à condição humana numerosos entes relegados ,à mais de
gradante e desprezível situação.

Numa tarde de novemJ:>ro de· 1921, m.o Castelo d'Eu._
após ter recebido a e.xtrema unção, a Princesa Isabel, seno.

tindo-se mais aliviada de seus sofrimentos, e.m conversa
com o mons·enhor Dclair, capelão da família imperial, con-·
toú-lhe o seguinte, entre outros passos de sua vida, confor-·
me. nos relata Hermes Vieira:

_ "EstaJIldo meu ,pai ausente, dei .ord:em ,para pre
pararem o decreto oficial da libertação. O primeiro minis�
tro apresentou-mo. Achei que o prazo que estabelecia e·ra

longo, e pedi outro em que a liberdade do negro fôsse .

imediata. :ele mo trouxe sem tardanca. Mostrando-o ao·

meu Gastão, êste ·me ad'virtiu: "Não o' assine, Isabel. É o

fim da monarquia". Não que .meu marido não quisesse a

libertação dos escravos; a sua r'elutância fundamentava-se
em saber que, os que seriam feridos nos seus interêsses
f,àcilmen,te se passariam, por oposição à Coroa, para as fi
lei·ras republica,nas. ::ele queria ,esp,erar melhor oportunida-

I de, fazendo a alforria ·dos escravos mediante re.sgate dos·

I c�tiv:os. Mas eu, :.u que sempre o ouvi, eu que semp�e com

bIne� tudo_com ele, eu que o amava e o amo com todas as

I
fêveras da minha alma, não quis atendê-lo. E assinei a lei
que houveram por bem denominar de lei áurea. Objetaram-
me que. o ato e·r� impolítico. Mas Ilra preci"o acabar a agi�

I tação entre os escravos. Homens de valor apelavam· para

I
mim. O p.ovo. confiava em mim. Os próprios escravos es

peravam de mim essa resolução. Sua Santidade, o Papa
Leão XIII, pedia-me presSa, Podia eu, batizada e livre, su-
portar que meus irmãos em Jesús CristO' continuassem es

cravizados, des que não· tinham senão· a mim para 'os li
bertar? Além do mais, era preciso elevar, moral e social
m6nte, o meu Brasil. Confesso que depois de ter assinado
a lei, subi ao meu quarto do paço da cidade e agradeci, de .

joelhos, a Nosso Senhor, "elo quanto Ime ajudou na san

ção dessa med�da humanitária e cristã".

E olhando para o capelão, perguntou-lhe:
_ Acha vossa reverend.íssima· que fiz mal?
Pela madrugada do dia seguinte, entregava a Reden

tora a alma ao Criador, ressoando-lhe ái,nda aos ouvidos
a resposta do velho prelado: :

_ Não, Alteza, não fez nenhum ma]. Ao contrário, fez-
muito bem.

E foi por êsse grande bem que o Brasil lhe reverenciou
a memória no dia do centenário de seu nascimento.

C. P.
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."_ Veja, Senhor, que multidão para aplaudi-lo em seu

triunfo. '

":ele respondeu-lhe de modo .brusco:
,,_ Seria muito maior se eu fôsse para .a forca".

O senador Paulino' d'e Sousa, ma mesma sessão, decla
rava a medida francamente revolucionária, inconstituci.o-.
nal, anti-econômica e desumana, justificando Q seu voto
com abundantes argumentos.

.

Nada disso, porém, teria i,nfluido no espírito da Prin
cesa. Em igual n'úmero ao dos que propugnavam .0 aboli
cion�smo purO' e simples, seriam aqueles que lhe pediam
medItasse no passo que ia dar. Mas .entre ,os seus interês
ses p�ss?a�s ou· os· interêsses contrariadlos de um grupo de
propnetanos de escravos, ·e os seus sentimentos cristãos
teriam predominado êstes, se se não· tratasse também d�
ap�gar a grande mancha que desonrava a nossa civilização,
POIS .era '0 Brasil o único país onde ainda se compravam e
ve.ndIam seres humanos para o trabalho, como animais, de
carga. E que importava êsse futuro lSombrio previsto para
os que seriam beneficiados pela lei áur.ea, se· êles iam ad
quirir essa liberdade que ,não fôra negada ,às aves do céu
"que não se,meiam, nem segam, nem fazem suprimento�
nos celeiros, e, cO/ntudo, nosso Pai celestial .as sustenta"?

E parece incrível que, mais do que nunca, tenha esta
do a humanidade, ,nestes últimos tempos, amea.çada de. per
der essa liberdade. Por ela, sacrificaram-se milhares de
criaturas nos campos .de batalha da Ettropa, ,da África, da
Ásia e da Oceania, desorganizou-se a vida econômica de.
todos os países, reinam a fome e .0 sofrimento em inúme
ros lares, e por ela ainda luta a democracia Q.cidental,
opondo-se ao totalitarismo remanescente em que 'o homem
passou a ser escravo do EstaElo e 'os ·direitos do indivíduo
pereceram em holocausto ao regime absorvente. É alto o

preço da liberdade; mas sempre teremos com que pagá-lo.
Se "não pode haver grandeza sem abnegação", é de

acreditar que outro exemplo dessa verdad.e não pode.remos
encontrar na história, que exceda ao da Princesa Isabel. ,o
seu grande esp'Írito tudo sacrificou pela libertação dos es

cravos. 'filnNa ela ,certeza de
....
que, ,

dec-retando a abolição,
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