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Ia· Conferência da. Paz, que vai decidir as / coisas da Guerra, os Quatro Grandes
são ainda· uma expressão -de rancor bélico, tal é a divergência que lhes cara
cteriza os pontos-de-vista. Diante do perito e da esperança que êles represen
tam para os povos, suspensos das suas decisões, as nossas questiúnculas de

politica interna ficam parecendo corpúsculos ao microS1:ópio ••.
\
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A' Rússia inicia a guerra
de nervos

LONDRES, 20 (U. P.) - Urgente - Notícias procedentes
de Ankara dizem que a artilharia soviética abriu fogo ·ao longo da
fronteira russo-turca. A atitude soviética é tida com o início da

guerra de nervos.

Notas políticas! Sus_pendeu a clrcu·
Tomando por base a re- Ilaçao por falta

núncia de um membro do de operár-Iosdiretório pessedista de La

ies, e • adicionando-lhe, à

guisa de tnôllio ç ; duas ou

três intriguinhas baratas e

insossas - uma das quais
transcrita do iornal kOI]de
ri+te que, na Laguna, agri
de despbrideme n te o sr. ceI.
Aristiliano Ramos, - o ór

gão oposicionista cozinhou
e enfeitou magro prato
político, na sua edição de
on tem. Com um cardápio
assim tão sem sabor, não
será possível matar a fome,
nem mesmo aos. poucos
que ainda acreditam que
a U. D. N. possa engordá
los ...
Em desagregação, de há

muito, anda o grqpelho:
que sobrou da cisão re

cente. -�

Nee zonas tidas e havi
das como redutos ópo$i-'
cionietas, 'os remanescen

tes do' udenismo, epnvore
dos com a inépcia dos
chefes ambiciosos, vão Ier-.

gando a carga. Em Gaspar,
por exemplo, tnuructpso
em ,que se verificou a me

lhor votação da U.D.N. no

vale do ltaiaí, há {toie
frente única pessedista. Na
Capital, em absoluta con

cordância de opiniões, os

próceres do pnrt ido vito
rioso em 2 de dezembro,
aprestam-se para as pró
ximas eleições, na certeza
de bisarem, ainda de modo.
mais espetacular, a derrota
da depenadíssima U .D. N..

Em Lte iei, terra natal
do chefe supremo e do
candidato a governador,
também os pessedistas,
unidos e coesos, esperam
repetir a tunda eleitoral
do último pleito.
Na Laguna e em Le ies,

grandes cen tros eleitorais,
agora com os diretórios
udenistas esfacelados pela
dissidência de iulho, mais
estrondosas serão as vitó
rias pessedistas.

O P.S.D. não se desagre
ga, como sonham os escre

ventes do Diário. Na sua

chefia está um homem que
«ainda não aprendeu a

comandar derrotas».
Eles sabem disso!

Uruguaíana, 20 (E.) -- O
jornal "Brasil" publicou, on..

tem, a sua última edição, in
formando que suspendeu a pu
blicação pela escassez de ope
rários especíalizados. Em seu
editorial diz:
Ha mais tempo deveríamos

encerrar a nossa carreira [or
nalístíca, se não nos entriste
cesse a ídéía de que Uruguaia
na ficaria sem jornal. Surgiu a

nossa distinta co-irmã da fron
teíra e desaparece agora êsse
motivo." Termina o editorial
as seguintes palavras: "Hones
tamente podemos fazer nossas

as palavras do eminente esta
.dísta Getúlio Vargas: Do povo
não tivemos decepções".
�J�')Se jornal, que prestou re-

levantes serviços á coletivida
de., sem partidarismo, .. estava
sob a díreçâo der Irís .

Ferrari
Valls, iprestirnoso. e inteligente

.

batalhador da imprensa livre.

Que os leitores
julguem!
Berlim, 20 (U. P.) Um

plano do assistente n? 1 do
·'�.fuehrer", Martin Bormann,
para introduzir um vasto pro
grama de "amor livre" e poli
.gam:i:a no após-guerra, afim de

produzir, divisões militares pa
ra o futuro, foi descoberto pe
los investigadores do, governo
militar norte-americano nos

velhos arquivos nazistas. O

plano está contido num'memo

randum eseríto por Bormann
a 29 de janeiro de 1944 encon

trado entre os documentos do
Ministério da Justiça do Reich,

Comparecerão'
ao Congresso
Moscou, 20 (U. P.) - Os es

critores TUSSaS Alexandre Kor
neíchuk e Wanda Wassiliewsk
comparecerão ao terceiro COIJ1.
gresso Pan Eslavo, a realizar
se nos Estados Unidos.

Para dar combate
à tuberculose
Rio, 20 (E.) - Foi submeti

do pelo ministério do Trabalho
um projéto de decreto lei dis
pondo sôbre a organizaçãp

-

de
comunidades entre os institu
tos e caixa:s de aposentadoria
e pensões com a finalidade
principal de combater a tuber
culose. Nas localidades apro
priadas os serviços funciona
rão em instalações de emer

gência e' até mesmo em bar
racas.

SUMÁRIO
DE HOJE

Paris, 20 (U. P.) - E' o se

guinte o sumárío dos trabalhos
de hoje da Conferência da
Paz:
1) - A Camissão Econômi

ca do Tratado de Paz com a

Itália aprovou a moção dos
Estados Unidos, no sentido de
que a matéria economista do
mesmo seja d,jscutida ponto
por ponto. 2) - A Comissão
Política e Territorial do Tra-
tado com. a Hungrla decidiu
tambem discutir artígo por
artigo, tendo, ainda, eleito pa
ra seu víee-presídente. o sr, A.
T. Stllíng, da Austrália. 3) - 'A
Comissão Política e Territorial BUENOS AIRES, 20 (U. P.) - Urgente -. Onze nacionalis-
do Tratado com a Eínlandía, tas foram presos, nesta capital, por ocasião das manifestações rea

depois de solíeítar aos delega- lizadas contra a aprovação, pelo Senado, da Ata de Chapultepec. Os
dos finlandeses que ocupassem manifestantes apedrejaram as redação e. oficinas do jornal La Ra
o local da Imprensa, rejeitou

zon e, depois, de enfrentarem a polícia, foram por esta dispersaa moção russa, por 6 x 4 votos,
pela qual o Tratado seria dís- dos.

.

Distúrbios em Buenos Aires
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NOVO TREMENDO CONFLITO
Nankin, 20 (U. P.) - o

ge-lneral Marshall e 9 embaixador
norte-americano na China es

tão iazenâo a, última tentativa
• para impedir que dejlaçre, em

grande escala, a guerra civil
entre os chineses.
Várias conierências foram

realizadas entre os dois me-!diadores norte-americanos e

altas autoridades nacionalis
tas e comunistas chinesas. A
situação, entretanto, é delica
da pois não há sinais de que
ambas as partes estejam dis
postas a ceder terreno.
Com última tentativa de

conciliação o generat Man;hall
ao que parece, procurará obter
dos nacionalistas a formação
de um govêrno chinês mais

I amplo, em que estivessem bem
representados os comurüstas.

, Entrementes, de parte a

parte notam-se os ,grandes
.preparatiio« que estão sendo
realizados para a luia que co

meçará se fracassarem os últi
mos esforços dos mediadores
americanos para evitar novo

•

tremendo conflito.

Chegou ao auge
Tien-Sin, 20 (U. P.) - Q

Jornal "Min Kuo-Jih" informa
de Tai-Yuan que a batalha de
Tagung chegou ao

Serll( clímax,com- as' tropas de- g reral co:
munísta Ho Dung apenas
tres milhas ao norte da cida
de. Adiantou o jornal que toda
a província de Shansi está car

regada de uma atmosfera de
guerra e que o povo está cons
truindo defesas nos subúrbíos
de Tai-YuaÍl.

.

Gen. George C. Marshall

A situação 'dos Institutos
RIO, 20 (E.) - Conforma :o "O Globo" já notíeíou, o go�

vêrno decidiu não mais extinguir as autarquias, as quais deve- Ach.!ll.dos· erão passar a. integrar uma organização ministerial e sofrer al- U

gumas reformas para satisfazer ás exigências atuais.. Podemos perdidos.;. adiantar ainda, que os Institutos do Açúcar e do Alcool, do
Pinho e do Mate integrarão o Ministério da Agricultura, en- Foi encontrado na Rua La
quanto o do Sal, provavelmente, ficará rio Ministério do Tra- ges, pelo Sr: Francisco Simas
balho, havendo pOl1ém, a possibilidade de passar para a Agri-I Vieira, certa quantidade de.se
cultura. Com isso se conseguirá a reunião de todas as autar. los estaduais, que se encon

quias em um só Ministério, f'acílitando , assim a adoção de uma tram nesta redação para serem

politica uniforme. procurados pelo legítimo dono.
. '

Os trabalhos da delegação brasileira,
na Conferência da 'Paz

Paris, 20 (U. P.) - A dele
gação brasileira já completou
seis emendas ao ante-projeto
de tratado de paz com a Itália,
esperando-se que os restantes
sejam completados ainda ho
je. Segundo uma fonte autori
zada os brasileiros realizaram
uma coníerêncía de duas ho
ras e quarenta minutos no Ho
tel George V, na manhã de
hoje. De moíte a, delegação vol
tará a reunir-se afim de dar
redação final ás emendas.

;o

estar pronta a redação final
dRS emendas que serão apre
sentadas' pelas delegações inte-
ressadas no caso.

�
,

cutido imediatamente em seu
todo. 4) _:_ A mesma Comissão
do Tratago com a Bulgáría
resolveu díseutí-Ia, ponto por
ponto. O delegado grego ata
cou o preâmbulo do Tratado

com a Bulgária, dizendo que
este país "tomou parte ativa"
na guerra contra os aliados. O
preâmbulo dizia que a sua par
ticipação fora nas últimas fases
da guerra, com o que não

concordou o delegado helenl
co. 5) - A Comissão lUilitar
resolveu colocar Q Tratado
com a Itália em primeiro lugar
na sua agêneía •

CESSARAM DIANTB DA
PROPOSTA DE ADIAMENTO
•

Paris, 20 (U. p.) - Conti-
nuou ag�tada a discussão em

torno do preâmbulo do tratado
de paz com a Itália. Enquanto
-UIg'UllS países

-

defenderam um

tratamento beinlglllo ao paí)s
vencido, 'outros declararam
que era demasiado brando o

preâmbulç que dervia ser mais
severo.

Os debates, no entanto, ces
saram diante da proposta para
que os mesmos fossem adiados
até amanhã, quando deverá
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o novo
I

�emédio
de Deus

R E P R E'S E N TA N T' E
I

Em conta própriaDescoberto acidentalmente du

rante uma pesquisa científica,
êstemilagroso sedativo dá novo
ânimo aos pacientes para re

sistirem à dôr ... age como amor

fina, mas sem o perigo das pes
soas se viciarem. Seleções para

Agôsto conta como os médicos
estão empregando este novo

preparado contra as torturas
da asma, da enxaqueca, do

.parto, e outras espécies de so

frimento. Compre Seleções
hoje mesmo.

Tqmbém neste novo número:

O QUE PODE FAZER UMA. BOMBA
ATÔMICA OS peritos da guerra
fazem aterradora descri ção dos

possíveis efeitos da bomba atô
mioa sôbre uma cidade moder
na e contradtzern diretamente o

Major de Severs.lcy , cujo artigo
recentemente publicado em

Seleções alega serem f'antástí
camente exagerados os comen

tários sôbre a bomba atômica.

Importante Hr rn c de S. Paulo, procura nesta

praça REDISTRIBUIDOR de produtos de bel"za

ja afamados na capital paulisto. Cartas para

M. M A R G A R I D O & C I A.

Rua São Bento, 487 - 3.0 andar - salas 11/12.
SÃO PAULO

�VIDA

FIMIN N
Se não fosse o diabo desee
luar a gente trabalhava o

mês todo socegado !
.......................

A AUTOBIOGRAFIA O� BENJAMIN
FRANKLIN Amigo de discussões

'MARCAÇÃO DAS HORAS e demulheres, hábil em aprovei- ESTÉTICA E HIGIENE \ i
tes de aplicar o pó e o rouge.

(Servíço Epecial do "üEC" tar as oportunidade" Franklin Fresca como uma rosa... em ple- Nada de coloridos sôbre as pal-
":lI aliou sabedoria e esfôrço para b

para "O Estado"). alcançar a imortalidade. Leia no calor! pe ras, pois o calor o fará escor-

esta famosa autobiografia, que por. Denise Vedrune rer, dando ao seu rosto o pior dos
Londres, agosto - (CEC) - nasra desde as aventuras de seus COPYRIGHT DO SERVIÇO aspectos. Evite também outros

Como é possível saoer que ho- ��;�eftã�:f��i���. se tornar
um

FRANCÊS DE INFORMAÇÃO cosméticos, passando no's cílios

ras são? Olhando o relógio -

•••••• ' • • • • • • • •• • • •• Especial para "O Estado". apenas, uma leve camada de cre:
pelo menos o srelógíos iguais O TRABALHISMO INGLÊS AFASTA. O calor, o grande calor, aquele me incolor, o que lhe dará uma

aos lloO'SSOS. No entanto o ho- ' que conhecemos em pleno verao, curva harmoniosa e um bonito
RA A EUROPA DO COMUNISMO? é muitas vezes, uma dura prova, brilho.

mem sentiu sempre a necessí- Embora amadurecidos para re- para a -beleza das mulheres ... que Enfim, cuide bem de sua "toi-

dade de medir o tempo e obser- gimes de extrema esquerda, seis não têm mais vtnte anos. lette". Ê claro que não preciso en-
países ara- taram-se dessa posí- t 19u

.,

1 1
vou desde logo que o melhor ação apos as eleíçõ cs inglesas no E mesmo en re as moças, a - SIna- a a se avar, mas faça-o mais

fazer era recorrer ao auxílio ano passado Leia por que o fu- mas há que 'Suportam mal _o ca- �onga e minuciosamente que no
VOL' turo do comunismo mundial po- lar: o rosto se torna gorduroso e Inverno. Perfume a água de seu

dJO 1 Por I'S80 'e' muito orova de ser- decidido segundo o êxito d fso .
" I '"".'

-

ou o fracasEo dn governo tra- brilhante, á pintuta se es a,z, e banho com essência de pinho ou

vel que a prümeíra máquína de balhista inglês. goticulas de suor aparecem, sobre qualquer outro produto fresco e

medir o tempo tenha sido o ••••••• ' •••••••••• • • os lábios e no nariz, E bastam ês- agreste.

chamado relógio do sol - dos PAZ DE EspíRITO Como nos ll-
tes pequenos inconvenientes pa- Depois do banho quente, tome

vrarrnos de obcessõesmórbidas, ra afeiar O rosto, mais encantador. uma ducha de água fria, e fríccío-
quai-s ainda hoje se vem mui- terrores e complexos de infe- Que há de mais lindo que uma ne o' corpo com uma luva de cri-

tos .exemplares pelos jardins. rioridade? Leia a condensação mulher que, em plena canicula, na, à seca,' o alcool lhe dará mais
dêste livro qtre nos previne con., ,

No .entamto, nos dias nublados, tra a critica pessoal demasiado consegue manter-se fresca e lim- calor ainda. Passe depois um bom

e durante anoíte, esses apare-
severa .. , e nos aponta como pa? Bastam algumas precauções e talco. Não se esqueça de usar um
transpormos os obstáculos à você querida 'leitora, conseguirá desodorizante pelo menos duas

Ih d edír O temp r m serenidade espiritual.
os' -e m V' 'o e ai conser.vár sl!p.. pin,tU,ra .perreíta, a ,vezes por semana.

,

'1 t ,i, t
.

tei O' h São ao todo 24 artigos ínteres- '\; c '" -

.

'. comp e amen e mu eis, S" 0-
santes e estimulantes, além da ,Rele Iísa, em' tõdas- as -temperatu- Quando se perfumar, escolha'

mens adotaram então outros notável condensação de 1 livro, ra:;, uf0r
mais elevadas', que J

elas

um.
a essência fresca. Não se 'preo-

meios. Assim, há talvez muito neste novo número de Seleções. ,seJa. \ cupe com a moda, mas com tem-

.

d 3 000
. . , ". ','. ,- _.:

-

,: peratura. Vaporize .o perfume na
mais e. anos, os egrpcios COMPRE ; ALIMENTAÇAO DE VERÃO própria pele e não na roupa; mas

já usavam 'a. .clepsídra - o Te-, - De' princípio, pode-se dizer que fação c.om discrição. No calor, é

Iógío d'água. Tratava-se pura SELEÇOES.' as' "precauções" internas são, tão convenínete substiuir o perfume
e !?Ím,plesmente de' um reci- favoráveis à sua beleza, e a prova pela água de colónia, mais levê e

píente de pedra, cheio d'água, DE AGÔSTO desta verdade é que as duas são mais fresca.
, , '

' quase sempre inseparáveis, Tôda Estes preceitos são simples, mas
-, "oop:l um 'pequeno orifício no À venda' ogCllra! mulher, portanto, deve cuidar tan- se você, os observar, o que não

fundo, 'pelo qual o lfquído gas- . to de sua saúde como de pua bele- lhe dara muito trabalho, terá
A REVISTA INTERN'ACION,AL

tava sempre O mesmo tempo PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS za e elegância. sempre a pintura perf€ita e um

para escoar. Sabendo disso, O'S ••••••• '� � •••••
'
• • • • • •

Em primeiro lugar, evite be- rosto cuidado que não sofrerá

ber, ou por outra, evite beber de- com o calor. De m-ais a mais, vo-
egtpeíos passaram a marear Representante geral no Brasil,

mais, se deseja ter uma face fres- cê se sentirá em "forma" e "boní-
as horas de acôrdo com a agua FE R N A N D O C H I NA G li A ca. E de preferência, beba quen- ta", segura de si mesma, confian-

que ia faltando na, clepsídra: Ruo do Rosário, 55-A, 2.° andor - Rio te. Todos sabem que uma chicara te e alegre.

'Ma.is ou menos na mesma épo- • • • • • • • • • • • • • • • • • de chá mata melhor a sêde e faz
-

. .'

Ih t transpirar menos que' uma bebi-
ca sugiram :�s. ampui e .as, q�e Iídade esfriado e lubrificado da gelada... o que não impede que

era;m. OS relógios �e a�ela ..DOIS pela agua em que está imerso. nos precipitemos sôbre as límona

recípíentes de crlstal. que se A agua oirroula, viogoI''Osa.men- das e laranjadas, quando faz ca

OOlIDun.wavam e�tre SI, um. de- te 'pelo ilnterior do motor e, da'
lar. Pode-se mesmo dizer que, a

1 d d 'e' bebida ligeiramente salgada é óti-
as

, elxan,,�o
.

.caIr' 'a, ar la no man.gueira. "

ma para matar a sede, mas tam-
, oiUtl'lO.:, P?r fIm, ,�a Ulij,S �OO O motor é de peqiUeno ,diâ- bém, certamente, nunca alcança-
aJnQS wtlras," des-c�brI,u-�e o pen-I me:t1:"o em, pr.oporçã:o coID; a rá grande su.cesso.

d�l.o - e dat� de ,e�ao o na's- força em cavalos-vapor 'q,ue
'Assim pois, ,beba pouco e beba

mmento. ,do"s. rel'OlglOs moder-I pod,e I desen,volver, c'e,rca i de
quente: Evita o alcool,' natural-

AI d d
mente. Não abus� dos alimentos

nos. las,
"

19a�s� e
. passa-1500 H.'P" O V10lume :, de agua pesados, muit.o nutr�tivos, molhos

gem� que o ,f\eIO�lO mfl.ls. _mo:, Vlai de 1.500 a mais de 100.000 ll!-uito temperados e' gordurosos.
der.no e

.

.o de maLOr exat�,dao e O1alões por hora e a profundi- Durànte o verão, sua alimentação
o de orIstal de quart

'" 'qeve ser compor' de,' ,'saladas de
, ,'" ",

,. '" .

zo, llllven- dad� em que pode operar vai frutas, legumes verdes, verduras
.

� '. Jt��.:�el?� .. eA.n�en'h�lros e�'pe- de 60 a mil pés e mais. crúas, .carnes bem ·"assadas.
cl1all-stas bntamcos durant� a • Sua peley cO,mo seu estomago,
última ·'gúe::.a. ,ms'se" 1;E)119gio é I SIGNIFICADO, DE NOMES de,ve tornar parte em seu regime
de tal"preclsao que poete medir 'PRÓPiuos, de verão.

O temp om f I d
Se ela não é muito seca, você

,
"'.o c , '

. ,u,m.a. o ga, e, Abel _ a du'vI'da,' poderá abandonar completamente
,�pel?-'as um mlle�lmo de slegun- Abigail _ fautora do tri'un- os cremes oleosos. Poderá retirar.
do em cada penodo de 24 ho- fo' : sua pintura com um leite: ,de
raso I

' amendoas ou de pepinos ou sim-
*

,

Adal,berto - ilustre, nobre, plesmente com, água morna e sa-
bem 'nascido; bão, €nxaguando-a a seguir com

BOMBA UNIDA, A MOTOR Adélis _ de origem nobiI'e� 'água fria. "

L0indres;' ,10 (B. N. S.) � Adolfo _ Lobo nobre; Se algumas rugas começam a

HayWiard Taylor &' Co.; de Lu- Abdias _ S'6l'VO do Senhor; aparecer, pode untar com um cor-

tOln, Inglate.rra, '6!stá pfodm;illl- Abmo _ o que não se vinga.
po graxo, apenas as partes enru-

, gadas.
do ,oa bomba mais eficiente e Alfredo - yo�gado; Quem possue a pele muito seca

econômica do mundo. ,AJCidália - a que ins'pira poderá se demaquilar com um

,

A 'nova bomba se baseia no cuidados; -creme gorduroso,
princípio do motor que fundo- Aloísio - gmerreiro;

•

d t d
- "O MAQUILLAGE"na en!'lo a. ag,ua, nao sendo .Am.dré - v:aronil; P

t 'd
ela manhã passe no rosto a se-

pro egl a oontra. o ambiente, Ana - graciosa; guinte loção: 50 gr. de benjoim
'mas, pelo contrál'io, utilizan- Agenir - homem corajoso; [,�o gr. �e .alumen em 1/2 litro d�
do-o. A bomba unida a motor .Am.ibal _ gracioso' agua dIsülaela. Isto evitará que
levanta agmá' dê g;randes pro- .AJrtur _ alto, fort�, nobre;

êle se cubra. ele goticulas ele suor, Para a

fUllldidades, da mameira mais A"
'. . ,

I d·
durante o dIa.

si
' -, .

,

spaSla ___: alnave, 19na de Não use cremes como fixador
mples � eflC�z. O motor

_

e a ser amada; do pó de arroz, empregue apenas
bomba fIcam Jl1'lltOS, no fundo AlUno _ nutrido robusto, um ,bom leite de beleza, com o au-

do.: poço � e .0 motor a�iona aJ eleV1ado; ..' I'
xilio de um, pedaço, de �l,godã?:

'bomba. de baIXO para cima A' l'
-

f·... .
Empoe o rosto quanuo aInda .11-'

N-' .

"1
ma la - per elLa, geiramente úmido

ao ha neceSSIdade de ISolar Augusto - Isagrado; Pode também u'sar' 'água de ro-
da agua o motor, que é na rea- Amaro - amargo. '_I sa, vaporizada alguns minutos an-

,.

'ODIN

�,
,

lH E IlECouellDA1

P A R E!
Peçam as 'fórmulas

Para fazer cervejas, Ct'$ 50,00
Sorvete' sem gelo. Cr$ 10,00
Fabricar vinagres, Cr$ 40,00
Registrem e' dinheiro pelo
correio; envio as f6rmulas
registradQs, pela volta do
correio. -. PedidOlJ a M. Leal.
Pindotibo.; -. S. Catarina

Peçam uma, 2 ou as 3.

confe(çáo' ,de vacinas

antí.rá,bi(a
A Inspetoria RegiC;HI:al de Defesa

Sanitária Animal em São Jasá.
está, vivamente 'interel8ada em

adquirir pelo preço de Cr.$ 120.00
qualquer, cQvalo ou burro velho ou

im!>restável par,a serviço.

•
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Direção de:

BÃ'RREIROS FILHO

Notas Politiaas
Notas Locais
Artigos de Redação
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SIDNEi NOCETI

Crônica da Semana

_Economia e Finanças
Vida Bancária

- Notas Científicas

"

Notas Rurais
Estatística
Nem' Todos Sabem
A. DAM4SCENO,

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura �,
Vida Escolar
Religião
Juri,sprudência'
Vida Militar
Netieiârio do. Exterior

�Qticiário do País

Artigos de Redação
A. ,4. VASCONCELOS'

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

"

i"

J .....-.... 'J'

Fatos Policiais
Vida Social

,

Vida Feminina

Magazine· .

PEDRO PA�LO MACHADO

Esportes

..............................
'

FARMÁCIAS DE" PLANTA_'
Farmácias de plantão dU!,�,nte o mês dl't' �

agôsto:
3 - (Sábado à tarde) - Farmácia Espe

rança - RUl\_ Conselheiro Mafra"

4 � Domingo - Farmáci,a Esperança -

Rua Conselheiro Mafra. ,

. 10 -' (Sábado à tarde) ....,. .Fa:r>mácia Ne).

san - Rua Felipe Schmidt.

11 - Domingo - Farmácia NeisoD - Rua>

Felipe Schmidt.
'

17 - (Sábado ,à tarde) - Farmácia MOo'

derna - Praça 15 de Novemb�o.,
18 - Domingo - Farm;fcia Moderna -

Praça 15 de Novembro.

24 - (Sábad à tardei)- .:_ Farmácia San",'

'Antônio - Rua João ,Pinto. -,
"

25 - Domingo - F�rmácia, Santo Antônic'
- Rua' João Pinto.'

,

,
- O serviço noturno será efetua'do peJa..

Farmácia Santo AntÔnio; . sita à rua J02S�
Jinto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros , .. ,., .. ,....... 1313'
'Polícia ,:., .. "."."." ,.,.. 103r
Delegacia O. p, Social ' ,... 1578'
"-1atemidade """", ,...... 1154'
Hospi tal Nerêu Ramos , . . . . . '831
Santa Casa ,.,.""" .. "........ �036
Casa de Saúde S. Sebastião ..... _' USS'
Assistência Municipal .........••• 166"
HÕ'Spital Militar ."",.,,'...... UG1

, 14° B, 'C, : .. , '. . . . . . . ••• • l>S3�r'
Base Aérea ", ',' .. , .....• , . ..7�6

,

7- B: L A. C. . '.,

'

..•••.• ' • .• 1,593
Capítani;:t dos Porto� .•... ,' ' .'4' .. "4 ", 1380
16" C. R. . ,., .'...... 160&'
Fô'ça Polioial,.: ... ,. :,: : -

.. ;' 1203

�enitenciár�3;. o:. ")' ru." •.•..••.
" ". 151�O Estad�, .. ... . • .. .. .. .. .. .. . . (02J

:A; �G�z�a '�, '''�'''';''' .. '.'-. d '";" ... �6S:Dlano da"Tarde ;....... 157,
L. B,;,,;r '.;.: .) : ,,,, 1.64!"ElllP":' "unere<Hf OttJga .. ,....... l�
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Qua·rtalofelra. 2' de Agosto de 1946

Vida
CONSELHO ADMINISTRATIVO

DO ESTADO DE SANTA
CÁTARINASocial

i G9
_ ANIVERSARIOS _ Edená I

Com o ofício n. 597, de 8·8·46 a Iriterven-

i
' ena Farias Maciel, diléta fi- _

toria federal submete ao estud� desta Casa

AROLDO CALDEIRA i lha do sr. João Fernandes

""''l-a'-I
?DEON - IMP�RIAL um projeto de decreto-lei que abre um crédito I'

.

.v.
Fi 7 30 h

. especial de Cr$ 86.606,70, destinado ao paga-

A data de hoje assinal.a o cíel, 10 sargento da Forca Po-
as .'" e ,

_

rs. -. as 7 3;4 menta das dívidas de exercícios findos relacio'l,. d A 1'� C l'
� Ses_so�c:: d M nadas até essa data.

aniversano o ISr. 1'0 uO al- ícial do Est.ado e de sua exma.
-. <:;� as,. oças -_ o processo já foi objeto de estudos por par-

'deira, provécto Inspetor Re- espôsa d. Glicéria Farias Ma- I - Uma drama épico. te da Secretaria a que afeta o caso e porisso

It íst
.!..V.1

T P A
que razoável merece o meu voto fav�rável a

gic.nal de Es atís íca Munici- ciel, contratou casamento o I yrone ower, nne Baxter resolução que proponho ao Plenário.

t rd d d 1 e Dana Andre
.

. Resolução
.

pal, e nes a qua 1 a e e ega- sr. Mariano João de Souza, fi-
ws � em: o Conselho Administrativo do Estado apre-

do, em nosso Estado, do Instí- lho do sr. Jose' Mariano de Sou- ME�GU.LHO NO INFERNO va, nos térrnes em que está redigido, o projeto
Cl

(T'
de decreto-lei que abre, por conta do saldo do

tuto Brasileiro de Geografia e za e de sua exma. 'esposa d.
ecnícolor - com: J.ames exercício anterior, O crédito especial de .

" t. Gleasen e D M Wh 1 t c-s 86.606,70 para pagamento das dívidas do

Est.ans ICa.

'1 Dorvalina Rosa de Souza.
- ame ,ay it y. I exercícios findos abaixo discriminados: '

• -Cenas Fantasticas. Nomes
A' di B

.

h D'

RA -rvIAR'IA KLETEMBERG r '!7TAJA Preces: Aâ1n ll?-a �'asm a las .

S ..1.'
'

V- NTES:
-

.' .
-

Adfr ��fscch: R.a.t��� .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. �OUTO '.. Movimento de passageiros da s-elliho�'as e Sritas .. Cr$ 1,20 Alba Grisard Pessi ............•......•..................

Aníversarta-se, na efemende Panair do Brasil S/A no aero- Estl1da.�tes Cr$ 2,00 Alcides Rebêlo , .

. Cavalh
Aldo Câmara da Silva , , ..•...........

.de hoje, a exma. sra:, Maria .porto de Florianópolis I
erros Cr$ 3,00 Alfredo Fóes , .

KI t mberg Couto d D 20 C I
Geral Cr� 1 00

Alfredo Teixeira de Melo ...............•..............

.

e e '

"

vlUvaA o
.

la : om destino á Curi-
"

. . . . . . ..

"
'ri', América Pinto da Luz .. " , .

nOS s O saudoso conterrâneo tiba: Cahrles Emile Specker Imp. 10 anos . !�aér�?re;eG�:�� P�·'�tes.. ::::::::::::::::::::::::::::::
.Jayme Couto. Wilhelm Peter Anderfuhren � Arnaldo Heusi .

* George Frederíck PI·chel. Amanhã - ODEON:
Arnaldo J. de Araújo : ..

Artur Moreira de Castilho .

SRA. OTíLIA DONER DA Com destino á São Paulo' Procópio Ferreira' - em: Atahualpa de Andrade " ....................•

SILVEIRA Décio Patelli e JoãJo Seagli� PUREZA ��',��� ��iDi;�ito·F·ed·e;·�i·s:X .. :::::::·:::::::::::::::::
Regista a data de hoj-e o aní- Neto. ��fe����u�ofcf�towsi:i .. :::::::::::::::::::::::::::::·:::::

versário natalício da '- exma.
Carlos da Costa Pereira ........••..... .- .

sra. OtI'II'a Doner da Silvei �J.a M
. 8�rme�7t� ILinp �a�hola .. : , '.' .

ouimento de passageiros da Eu �
e Ia 1 e a er eito : ••••.•••..................

sspôsa do sr. Heitor Bit.ten- p
. • I Cia. Carbonífera de Araranguá •••.••.. , ......•........

anair do Brasil S/A no aero- /(IU ••• ,
Cia. Fabril Lepper ..................•... , .

court 'da Silveira funcioná1'1'0 'porto de Florianopolis

�
Cia. Telefônia Catarinense •...........................

,,l;y , 1

�
Cia. Telefônica Catarinense , .•.....

do Banco do Brasil.

�
Cia. Telefônica Catarinense .

I
��

�'"-I',!'.
Cia. Telefônica Catarinense .............•..............

Dia 17: Procedentes do Rio ....-= Cia. Telefônica Catarinense ......•.....................

STA OSVALDINA SILV" d J
.

eia. Telefônica Catarinense .

,

. .n e aneIro: Tarciso José Vilela Cia. Telefônica Catarinense .

Na efeméride que hoje trans- Joaquim Perestrello, Dr. Ma- Cia. Telefônica Catarincnse , ......•...•./ .

erre festeja m
. .

1 P d
eia. Telefônica Catarinense .....................•......

, O aIS uma pnma- noe e ro da Silveira e Eras-

�
Diná Mendonça Gevaerd ....................•...•.....

vera a gentil senhorinha Os- to de Macedo; procedente de .�' ��i �;;��n���r�:an�i.s��.��.��� .. ::::::::::::::::::::::::::::
valdina Silva, diléta filha do Curítíba: Antônio Carlos Pe- ",

�": rJ'�� Emérita Duarte Silva Sousa .......•..........•...•.....

r � Esaú de Oliveira Mendonça ...................•. ', .

.sr, Osvaldo Silva, funcionário reira. ,-
- '

I'
.

-. ,UTIS Esaú de Oliveira Mendonça .

.aposentado dos Correios e Te-' Dia 18: Com destino. á Porto
I �pA,. p.,(.,� .,1""

���'��\��o zêA��':�o 'D�Ú�' 'c�;t�' 'N���il�"'::::::::::::::::
· légrafos.

•

Alegre: Edgar Hugo Bertch p
� �

Francisco Gery Kamienski .

"
Germano Brandes Júnior .......•..............

• Asta Hild-egard Bertch, Philip
,.

< C R EM E
Germano 'Schaefer .....................•..............

SRA. ARSINOÉ PIRES Beisel, João V. Bareto Neto • �uII��rm�KI�e?e: Neto .

Assinala a data de hoje o Antonino Bkhinho e Zilma; I íl'"III�I} fll • r,:�::: ��;;::�C"�;;;,;;;:;·· ••••••••• :: ••• ::.::.: •••••••
· aniversário natalício da exma. B. VasconceTos; procedentes de _:! .__=:! :!!

Ibraíma Mambrini , .

,sra. Arsinoé Pires, espôsa,. do Pôrto Alegre: Wilhem P.eter f�� ��t:,��in�'t"a�!�d�e p�.�����.(d.r.-:.::::::::::::::::::::
sr . .A!genor Nunes Pires. Andelifuhren, Charles Emile

JoaqUIm Antunes de Lima .

* Specker e George Frederick H�r��gAy�i:rd;iti��,�;,:� : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
· BTA. ANITA WENDHAUSEN PicheI; Com destino á Cm'iti- José Filisbino Júnior .

Transcorre, hoje, o aniver- .ba: Antonio-. Soares Braga; B R I T O f��� �:'b����� S��i�,e� ::::::::::::::::::::::::::::::::

,s�hiO nAat�tlkiwOda gentIl senho- C.om destino ao. Rio de Janei-' J}�u�d�,.t-ei;J,�ear,o,as�;.··.. :.:.:.:.:.:·..
·

..•
:· :.::.:....•: : ......•: ....•...................••.np a ma endhausen di- ro: Dr. Murtinho Pinheiro e O alfaiate indicado v ..

léta filha do 'sr. Roberto Wen- Carlos Boabai,p. Tl·radentes. 'I
Júlio Cantisano � .

, dhausen. .l....L _:_::...::.::.:.=.:.:.:.___:___
Júlio Cantisano , .......................•..••••

.

Jurací Corrêa .....................................•.•

J llrema Rosendo Beckhauser .

Lupe Inácio Borba' , .....................•....•

Lupércio de Oliveira Koeche .

Maria Belisária Ibsch .

Maria da Glória Oliveira .

Maria de Lourdes Mafra ............................• .-
Maria E. P. Stinghen ........................•.......•.

Maria Matos Candemil .

Maria Pi"es de Almeida , , .

�i:;;liaSd:�:!rlie.i�� . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Narbal Alves de Sousa .

Nercl Alexandrina de Oliveira. • .

Newton da Luz l\1acuco .

Nila Sardá , •.....•.......•.....

Onofn, Antônio de Brito :.
Or'�o� Augusto Platt ., .......•..............•.........••

OtavIo da Costa Pereira .

Pedro Penso ...................................•.•.•••

Petronila Marta Schmitt .............................•

Protógenes Duarte Silva '

.•..
'

...........•...•..•....• '" ••

Renê Brasil Borba ......•..•.........................•

Saturnino Francisco Lopes ••.•............•.......•.....

Sebastião Batista Ribeiro ....• ',- .

Vanda Miwski ... .- .....•......................•.••...•

��1�kr��L���� : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :
S. S., em Flo�ianópolis, 16 d. agôsto de 1946.

..

CARLOS VON BORRIESSRA'. DULCEMAR SOARES
DA LUZ

Faz anos hoje a exma. sra.
'nulcemar Soares 'da Luz, espô
sa do sr. Haroldo Luz· funcio-

,
'

oorio do Imposto sÔ'bre a Ren-
,da.

MÃQUINAS PARA INDúSTRIAS

A'V. Higienápolis, 711 - Tel.: 5-2689

SÃO PAULO

Tem disponível:
•

STA. M.ARIA' SILVA
Na data que hoje transcorre

completa mais uma primave
ra a graciosa !Senhorinha Ma
-ria Silva, filha do sr. Leandro
·José da Silva, Icomerciante re
-.sidente no Saco dos LiIllões.

x
STA. ODA TOLENTTINO
Ref?i�tamos com prazer, na

\efemeride de' hbje,;)nais uma
festiva primavera da 'prendada
senhorinha Oda Tolentino fi
.lha do s�'UJdoso conterrâneo
,Ari Tolentino.

a) LOCOMÓVEIS de

18, 24, �, 36, 40, 72, 85, 90, 170, 235 HPE

b) CONJUNTOS A VAPOR de

40, 70, 100, 140, 150. 210, 250. 300, 350, 400, 450 HPE

MOTORES DIESEL E GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS
Ylma.. C""rêa, presidente e relator.

Anos
1945
1945
1945
1940/42
1945
1945
1944/45
1945
1928/32
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1940
19;5
1945
1945
1945
1945'
1945
19.45
19-15
1945
1945
1945
19+5
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

,
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1944/45
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1943
1945
1945
1945
1945

m�
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1942/44
1945
1941
1945
1945
1945
1945
1944/45
1945
1945
1931/35
1945
1945
1945
1943
1945
1945
1945
·1945
1944
1945
1945

3

Irnportancias
c-s 41,90
Cr$ 600,00
Cr$ 125,90
Cr$ 2.833,80
c.s 90,00
c-s 142,60
c-s 800,00
Cr$ 60,00
Cr$ 570,00
Cr$ 142,60

.

Cr$ 83,00
c-s 125,00
Cr$ 80,00
Cr$ 119,00
c-s 120,00
c-s 83,!ro
Cr$ 254,40
Cr$ 120,00
c-s 600,00
c-s 203,20
Cr$ 50,00
c-s 2,099,90
c-s 282,50
c.s 13.916,60
Cr$ 454,70
Cr$ 64,40
Cr$ 1.792,00
c-s 106,40
c-s 282,30
c-s 167,50
c-s 169,70
c-s 157,10
c-s 125,80
c-s 142,20
Cr$ 135,00
c-s 83,90
c-s 83,S<>
c-s 90,00
c-s 180,00
c-s 316,10
c-s 232,60
Cr$ 240,00
Cr$ 180,0l)
Cr$ 165,0l)
Or$ 158,30
Cr$ 83,90
Cr$ 83,90
Cr$ 450,00
Cr$ 83,9"
Cr$ 8.670,00
Cr$ 1.200,00
Cr$ /120,00
Cr$ 1.834,70
Cr$ 120,01)
Cr$ 83,90
Cr$ 723,3i)
Cr$ 466,70
Cr$ 29,00
Cr$ 3.664,71)
Cr$ 90,00
Cr$ 167,80
Cr$ 83,6,

'�Cr$ 58,60
Cr$ 300,00
Cr$ 66,70
Cr$ 400,00
Cr$ 250,00
Cr$ 83,80
Cr$ 83,90
Cr$ 83,90
Cr$ 6.867,50
Cr$ ·50,00
Cr$ 325,00
Cr$ 433,30
Cr$ 80,60
Cr$ 80,00
Cr$ 509,50
Cr$ 1.520,00
Cr$ 41,91)
Cr$ 50,00
Cr$ 25.050,30
Cr$ 177,30
Cr$ 120,00
Cr$ 125,90
Cr$ 1.600,oe
Cr$ 316,10
Cr$ 600,00
Cr$ 191,10
Cr$ 83,90'
Cr$ 480,00
Cr$ 200,00
Cr$ 150,00

In5tltutó de Previdência
..
e

I P A S· E
A V I S O

.

A par.Ur de 19 do corrente, a AClêncla do IPASE passà
ra. a .funclonar em seu edifício próprio, à Praça Pereira e
Oliveira - (1.0 andar).

' r
,

A GERÊNCIA

Assistência dos Servidores do Estado

Mais 'três vítimas ·dos
. ...

F,REDERIOO�IBERNARDI terroristas .Japoneses
Transcerre, hoje, o- aniver- Rio, 19 (E.) - Apesar de. bandeiras de "Shindo Rem-

.sàrio natalício do Isr: Frederico não terem realizado ° massa- mey", todos com o número de
Di Bernal1d.i, conceituaJdo êo- cre que haviam marcado para 2.006, cuja significação ainda

JIlerciante nesta praça. o. dia 15, os fanáticos jaJponeses não foi estabelecida. Depondo
* não desanimaram. Atacaram, na delegacia, o faná.tko Mino.�

ELPIDIO TEODORO DA \�m TUipan, três japoneses, ma- 1'0 Nito esclareceu que a chaci-
SILVA-' tando Jorlge Okazati e Minoro na dos tr·ês patrícios foi deteT-

Faz anos, hoje, o sr. ELpídio lNito. A tel1ceira vítima, Shuro minada pelo japonês Haulo
"Teodoro da Silva, funcionário Hoara, fleou em estaJdo grave.
aposentado da Delegacia Fis- A população revoltou-se contra Siakawa, propri-e;tário da Ca-

cal. mais este atentado e se voltou sa Marilia". A Poticia vae in-

" contra, o.s terroristas. Um de- terrogá-Io e processá-lo. Os

MENINA HELENITA BORN les Noburo Niabara, foi alcan-
colonos de Bral1a pediram ga-

DA SILVA çado e quasi linchado, sendo a rantia á Polícia, alegando. que

Completa na efeméride de muito custo salvo pela polícia 65% dos colonos, pertenciam a

lloje mais uma festiva prima- das garras do povo. Noburo ha- "Shindo Remmey". Quando as Para fins de direito, faço públi�o o meu protesto contra a

vera a -galante menina Heleni- via atirado ,contra o japonês autoridades iam em l}Jersegui- ven,da de um imóvel e terreno situado nesta cidade à rua Padre

ta, diléta filhinha do sr. Erna- Shuro. Hoara. Os atentados ção os fanáticos deu-se o cho- Roms, .SjN, feIta por meu marido Julio Pélegrine, sem meu

..hi Born da Silva, funcioIiário ocorridos .em Tupan foram que, travandO-Se cerrado tira-I con.sentImento
e sem que a respectiva escritura fosse por mim

destacado na Contadoria Geral praticados por Yosshro Hira- teia. Eram chefiados por Mat-
asslOada, uma vez que somos casados em comunhão de bens.

.

.-da Repúblka. ma, que matou Minoro Nipo e tuka Motsuki, chefe da Toko- Protesto, ainda. con tra a inva�ão do terreno pelo com

Shakei Kato, que assassinou

I
kai, região do Glicério. Perten- prador bem como o fato de ter o mesmo arrancado dali flores

J Ok t· T d f
.

I
,.

d 'k que não lhe pertenc!m legalmente.
.

NOIVADO ol1ge asa 1. o os oram Cla e e ao exercIto o- MI ado, Florianópoli;, 23 de julho de 1946,
EDENÁ _ MARIANO presos. Três terroristas tra- onde tinha o posto de tenente-

Com a gentil senhürinha ziam enroladas no COl1pO as coronel.
.

. OLIVIA NEVES PISANI PELEGRINI
, I

FARMACIA I;SPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanhã será a sua prfllerida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homéopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

-

DECLAR.AÇAO
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Alianç� da Bahia
Cerpítnlízceêo
PERDA, DE nru.os

�A..... e

Extraviaram-lIe cioi. títulos da Aliança da Bo,!:lia Capitalização
S/A, do vedar, naminal de Cr$ 6.000.00 cada um. de números de ordem
28.647 e 28.648 e de rrúmeros de sorteio ,07,867, respect ívornerrte. emi
tido. pela Agencia Emissora do Rio de Janeiro em lo de Dezembro
de 1934. pertencentes ao Snr. ANDRE' MAYKOT, residente em Flo
rian6polis, nellte Estado, com os pagamentos efectuados até Maio de
1941, o qual declara nuAcs e vai requerer, as respectivas segundas vias

Florian6palis, 17 de Agasto de 1946.
, ANDRE', MAYCOT

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

resistência fôrça, economia e vida longa. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem os caminhões'

.International para serviços entre Munícíplos e Estados.

o motor International "Diamante Verde", possante, econô-

mico e de funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com menor consu�o de combustível _ uma grande,
, vantagem nos transportes, a longa distância por estradas
acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo-nos ,

,
,

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

--0-- folhetos descritivos e

Com ... produtos do !..tema
tionãl Honre"., V, S. obtê.. lI[l.I
a Pl'oteo;60_ de ·115 0_ de l1J'I
__-o _ Mniço. --

--

oompromis$'Q.

informações sem

c_
Concessionários:

RAMOS &: CIA.,

J

I

I
I

atualidade I'
COMPRE SEU EXEMPLAR l
HOJE MESMO! t

C��.:Ó�� 3,o�

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

I SELECÕES
I '

1

Copyright da

TheIlAY[ WlIHIMlDlIn�

1. .. que os vagalumes emi
tem fosforescências mui t o
mais fortes quando está imi-

nente a queda de alguma tem-

(j) ,

�___
()p� \\ \ I�

pe���e'que a palavra uníver- úARAPIJESENTEAR �-li� �� Bomba atômica
sal acrobata é de origem gre- oBIBE QUE (,

-=j b
' -

Ü,

segundo' �ever�1T1;rga; e que, na língua de Home-
p.1Jrcn'/J.I1Ã.O co.,. ,-(

.� rl,;-
.

l) �lll
ro, significava "aquele que an- '-l1LUVI ,rrHC ..JC

I_"
Causaram sensação, em tacto

da nas pontas dos pés". PllfOCUPE. ••• /'" o mundo, as declarações do Ia-

3. .. que, na atmosfera te�-" I / •
moso técnico de aviação, Ma-

restre, as estrelas cadentes ílu-
, jor de Seversky, segundo as

minam-se a uma altura de 120 quais as consequências das ex- Aliviada em Peuees Minutos

qutlômetros e extinguem-se sugeriu' uma colabDra"ão mais efetiva plosões da bomba atômica, em M��at.,°�oscog:���to� �r.c�f:: :.gc���gll;:
entre 80 e 70 quilômetros. \I Hiroxima e Nagasaquí, haviam aliviando os acessos e os ataques -da asma.

, ou bronquite. Em pouco tempo é possivet
4 ... que as cerdas da cauda Rio, 1 <K)' - Perante al- do Estado Maior Geral é, em sido grandemente exageradas, dormir bem, respirando livre e facilmehte_

t toríd d'
.

ilít .j.�d t Mendaco alivia-o, mesmo que o -rnal seja
do cavalo são de .tôdas as fi- as au aTI! ;ai es

.
lI].1 1 ares o .'W os os momen os" o' - conse- Após examinar as cidades refe- antigo, porque dissolve � remove' o mucus

bras anímaís as de maior re- gen. Tristão de Alencar confe, - Iheiro militar do govêrno � o ridas, Seversky afirmou "não que obstrúe as vias respíratorías, mlnando
a sua energia, arruinando sua saúde, In-

sistência; e que uma corda feí- renciou hoje, na Escola de Es-_, ser tão poderosa a bomba atô- zendo-o sentir-se prematuramente velha.

ta com semelhantes fibras re- tado Maior do Exército sôbre responsavel, perante este pelo mica". ���d��� t;mga���ti!an�� êd��o ·a�u.p��i:��;
d d

'

t as resoonsabílídades do co- !remam�nto, d�s "forças postas E t R b t Littel respiração livre e faeil rapidamente e com-
síste a pesos ven a €Iramen e.t'�

estados a. sua dísposíção. ,0 conferen- m respos a, o er pleto alivio do sofrimento da asma em pou-

extraortíínártos. mando em chefe nos V..:l.
t b d

'

t ilit escreve agora em "Seleções" cos dias. Peça Mandaco, boje mesmo, ellll
- 'CIS a a ar ou aspec os mi I a " qualquer farmácia. A nossa garantia é 81

5. .. que o edírícío construi- dem�áticos. O conferencista,

I
,«1 "'�

"

-

I
de Agosto, um artigo em que, sua maior proteção.

do recentemente por Mr. Da- sugerindo novos rumos para res face aos poderes públicos, baseado na onínião de 114 téc- Mendaeo A�(I!:..:.m'vtd F. Brown, e:r_n Punxsataw- 'uma es�reita colaboração e?-I passando em �evista tudo o nicas que também inspeciona-
ney, Pennsylvama, nos Esta- tre as for9.as armaJd,aS"e o go- qu� se tem feltg em outros ram as referidas cidades [apo- Agora tambem a .�r $ 10,00
dos Unidos, tem a singularida- vêrno, amantou que o Chefe palses com relaçao ao assunto, nesas, rebate a opinião de Se-
dras de diversas cores vindas versky. Reforçando seus argu-
de tôdas as partes .domundo,'

�

mentos, Littell nos dá novos

inclusive seixos do Monte Ara- K.tf;.!4"�I;[.J:f.JlI � M C:t;J � f4l fIel�-f.;l, dados sôbre o poder da bomba
rat, onde segundo a Bíblia en- atômica, Segundo eles, em Na-
calhou a Arca de Noé. gasaqui, as chaminés das fá-
6, .. que, recentemente, Miss Para Transporte Econômico Interestadoal bricas foram deslocadas, fU11-

Mary P. Stewart, de Nova York didas ou derrubadas em uni
pediu, ao seu noivo, um milio- Escolha um Internaticmal I ráio de 1.200' metros; alguns
nário, uma promessa escrita

I
galpões a mais de 7 quilôme-

declarando que, depois do ca- tros' ficaram totalmente ,ctes-I'
sarnento, êle não beijaria mais. truídos; os edifícíos de tijolo,
,própria, e a mãe e as irmãs -de- I de vários andares, foram arra-

1e; e que) corno consequência, sados num" raio de 1.600 me-

dessa exigência, o milionário tros e os de um único andar,
terminou cancelando o noiva- num circulo de 2.400 metros; a

do porque quis incluir nas ex- imponente escola de Nagasa-
ceções duas primas e sua se- qui, a 750 metros de distancia
cretáría particular, ,com o que do centro da explosão, ficou
sua noiva absolutamente não em ruínas-e a vegetação' foi"
concordou, carbonizada nas colinas a mais

7 ... que o trono da Holan- de 2,100 metros.
da não tem herdeiro masculi
no desde o ano de l851.

8 ... 'que, na Etiópia, as fes
tas do Natal são celebradas no

mês. d{� janeiro, durando oito
dias as lSuas, comemorações, I9. " que se perdem geral
mente as opalas por que essas

pedras se dilatam sob a ação
do calor ambiente como ne

nhuma outra pedra c preciosa,
3Jca;l;>andü;:,�f' 'saltar da crava

ção.
10 ... que Sócrates, além de

filósofo, foi um ót!mo soLdado;
que, por, sua valentia, recebeu

elogios de A1dbíadeS; e que, na
ibatal,ha de Delineu, salvou, Ia
vida de Xenofonte.

11 ... que, no culto dos deu�
ses -egípcios, a música sempre
desempenhou um importante
papel, ,executândo-se I càntos Rua João .Pinto, 9 - ex..P.o.stal 220 -::- Ton-e '1.-641
acompanhados por diversos ti- Tel. Somare - FLorianópolis,
de percursão; e que" embora os ;=========:::===-::-;--------:-----
cantores pertencessem ás clas-

Q� \ II
ses mais altas da ,',sociedade; AUME T ���� '.'

� �contando-se entté \)8 "próprios IN,E 1"-faraós, quem tocava os instru-
m·entos eram unkamente os

seus negócios em São

D{ ..
"

Paulo, confiando-os a
escravos.

12. �. que, como os. ratos MARIO' SCHAEFER
são terrílVeis transmissores de R
enfermidades;'- instituiram � se epre5enta�

f6�1 �
nos cárceres"da índip. Inglesa

'I'�':
Caixa Postal, 5756 �"

" �
vários prêl;Q-lo$: aos presOs que End. Tel.: Ma:r;iely I lt '

constgam '\'capturá-Ios vivos, Não passe pela \'ida sem

dando-se-lhels dez pontos na _.;; Vlver!VseasUPilulasdeR,e,uter"
" , para o tirado e tudo lhe parecerá inals

tabela:',de �JjOà cÓhjquta Por ca- arradável. Compostas de Incredlentesda aiíim�tque. àpi'es:entarem;, ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO Vflcetals iNlll'luslmos, 510 InofensIvas e

que;vl!lt:�:_:;é quátró qatolS ,cap- Rua D!io�>�L3yE� Foolia.
aonnaJlulD &5 runç6es dO aparelho

turados $tupi'imém um dia, no Encarrega:se ãe:' compra, '(enda, hi. �lgeJUvo.
'

prazo de 'sua, condenação; e pateca, legalização, avaliação " admi,

que'. porisso, como é natural .

nistração de imóveis.

'OS 'presos dedÍICam':se alí eorn' " O.<l[aniza, ta.mbém,. papéis para, com-
t·

'
,

. I pra de propnedades pelos In"ltuto.
en USl.as.mo a:qu�la prov.e�to,sa \, de Pre{;idênci�' e iMontepio EstàduaJ.
caçadà.

To-me ,'KNOT

Agêlllcialil e Reprc.entaçõ•• am
Ge1!'aJ

Motriz: Florian6,pô'ig
Rua Jeãe Pmtoi n, "
C<w:a

.

PClltal , 37
FUíal: CrCllICiúErio

R�Q .floriano Peixoto, ./n
(Edu. Prb1?!,iul

Telegrarnaa: ·PRIMUS·
Aaot'l tolll. 'Goa principal.
rltunlcipia.t do Eato<{"

Radio-Tecnico-'Électron .'

F'undadO . ..em J935
Montagem de rádios, Ap1pli-

I
"'--

ficadores-TransmissOl'eB
Mat9r;al importad" direta'

mente dOI U. S. A,

Proprietário
Otomi1r Georges Bohm

I
E�eétz e - Tecnico - Profissio1\a)

formado na Europa
Florian6poli.

•

�U(1 João Pinto n 29·· Sob,
,

__-=-=mP� ...
'

Oficina Siômaral
ELECTRO.MECÂNICA

Conllertam-se Geladeiras, Rsgistrn
doralJ, Numeradoras, Carimbos,
Mimiógrafoll, Máquinas de Escre-

I
ver, Calcular. Costurar etc ...

Enrolamentos de Motores" Esta
bilisadores, Voltimetros e demais

aparelhaI elétricos.
Atendem-ae.chamados fora da capi-
tal sob a direção dos Irs. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ IR. e ADOLFO

TREMEL
Rua Victor MeirelJes n.O 18

,

(PORTÃO)

..

, NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMING(.lS '

Decolagem de .Flortauó nolts,
ás 14,15 horas

CURITIBA - FLOR] A..No-
'

--POLIS' _:_' P7-ALEG'rrE
-'-_' '.. "

SEGU�DAS E SEXT\S
'Decolagem' de Florianópolis,

ás 10,00 horas ..

INFORMAÇõES:
FILL-\L VARIG - ED, L-'
PORTA - ,TELEFONE

1321'

VENDEl\1-SE
Dois (2) bungalows nOVOI, d-:

tuados no Estreito. ,às ruas Soneto.:
Saraiva. n,o 76 -e Berrjorn írn Côna
tont, n.O 113. Tratar à rua Oen
.elheiro,: Mafra n, 4 t .B, sobrado.

TERRENOS

TERRENO

V�nde-.e na Rua Felipe Schmidt.
-rrolongamento da Rua Ri" Grande
do Sul e nn Sp.l'vidão Franzoni.

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
A. L, ALVES

Rua Deodoro, 35, - Tel. 784

Ve-nde-ae um, de 10 por '30 :me-
.

·"traio: sitúado em" rõcal sãrvídó pela, _;

Linha 'Circular.
Informações; Rua Felipe Sch

midt, 2 -- l' andar -,� Snla 3,

'Óleo ."
Elétrico�t
Famoso linimen to, desde

1855, 'pata dôres reumáti�

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

�•.Óleo Elétrico
do Dr•• Cb!U'fes de Gratb

APENAS Cri 3,00 I

Com essa ínfima quantia liO"
está auxiliando Q seu próximo..
Csntribua para 8 Caixa de "-;;_<õjm(}�IlI(
9.08 ÍJ:tdill:entoo li\!) lo'lol"iiil1b:'I.,li ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o el-r.oo-Quarta� eira, 2' de Agosto de 1946
..----------------------------------------------------------------------------------�=---------------------------------------------------------------

5

Novo dogma da
\

Igreja Católica
Nova York, 19 (UIfited

'press) - O "New York Ti

mes", em despacho de Roma,
diz o Papa Pio XII enviou a to

dos os Bispos, no mundo intei
-xo, uma comunicação em que
pede que o façam sabedor da
atitude de seus respectivos
fiéis para a formação de um

[llOVO "Dogma", segundo o

.qual seria admitida a Assun

.ção de Nossa' Senhora a Vir

gem Maria aos céus, conforme
4tpelos que lhe têm sido dlrí

.gidos,' ,por vários Cardeais,
Bispos, Comunidades Religio
sas e Universidades.

O daspacho do. "Times" diz,
em parte, - "Como se sabe, a

j,greja! Católica nunca definiu
..como dogma a crença da as

-censão cor.poral da Virgem
Maria aos céus, embora -essa

-crença seja geralmente acei
'ta".

.

A Festa da: Assunção . de
'Nossa Senhora é comemorada
_pela Igreja Católica Romana a

_::t5 de agôsto.

...... � .

Um capitalismo que
interessa o operário

-Os conflitos industriais podem
.ser reduzidos sensivelmente,
-contribuindo para o maior de
;senvolvimento dos negócios, se
<os operários participarem dos
lucros e finalidades das em

presas. Assim afirma um no
:mem de negócios de fama mun

-dial, em Seleções para Agôsto,
revelando os planos de quatro
-companhias, a que está assoei
.ado, para reduzir os conflitos
-en t.re Q, c3.p,üaJ e o t:'aQ�""
'Compre Sel'eçoes hoje mesmo,

Também neste novo número:

!tEONARDO OE V!�W - O PRIMEI·
iRO DOS MODERNOS. Você sabia

que Leonardo de v ínc., na-cido
em L-i52, desenhou aviões e sub
rnarmos e pr-evcu a guerra atô ..

míca ? Le
íà
este esi UQ.O revela

dor ...sôbre o -pintor extraoem
nárío que se adiantou cinco
séculos à sua época como en

ger.ne iro, inventor e cientista •

....
'

.

II{) QUE PODE FAZER UMA BOMBA
.ATÔMICA. OS peritos da guerra
fazern aterraoora cescrrção dos
posstvets efeitos da bomba �.. tõ
rruca sôbre uma.crdace moder-

. na e contradizem cliretamente
o Major de Se,v( rsky, cujo arti
go recentemente pubücado em

.Seleções alega serem fantãs,ti
fcamente exagerados os comen
tários sêbre a bomba a ...ôrníca,

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

:!PAZ DE EspíRITO. Como nos
livrar de opces-ões mórbidas,
terrores e complexos de inie
rtortdace r Leia a condensação
oêste livro que nos previne
contra a crítica pessoal dema
siadarnente severa .. e nos apon
ta corno transpor os obstáculos
à nOS5a serenidade espiritual.

........... ". . .

>t) NOVO REMÉDIO DE DEUS
Descoberto por um acidente
crentí nco, ê .cte milagroso pro
duto dá novo ânimo aos pacien
tes, para suportarem a dor.. , age
corno a morfina, mas sem o ris...

co de s e víc.arem. Leia como

os médicos estão empregando
o "Demerol" contra as torturas

. da asma, enxaquecas, partos e /
outros sofrimentos fisicos.

:..são ao todo 24 artigos ínteres
:;santes e estimulantes, além da
motável condensação de llivro,
zneste novo número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSrO

À venda agora I
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

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

Representante geral no Brasil:

fÉRNANDO CHINAGLIA
Rua do Rosário, 55-A, 2.° andar - Rio

•••••••••••••••••

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusrve as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturo s,
'Para ceinar nos lares catari
uenses, - em vista da certíS,<;i-1. m:l vitória do aperitiVO KNOT.

COMPI'E
. DO MELHOR !.

P'ELOS MELHORES PRE�S

A AGRiCULTURA:PA,RA ,de dentes culti-
d s de dISCO e 'dArados, gra e

l\/f' nos de pedra e e

"8 '. r" Á�J.OIn . dvadores emo·
f e capaclda es .

disco para todos 0.'1 11;lSex:tinção de for

Máquinas e venen? P:��o de ferramentas
migas, Amplo sort�m

lte nossos preços 1

lavoura. Consu
para

l
i

I
I

�l'.

'. '

, .:.

I
�.� ( .

Tenha sempre em cosa uma gaT�âflI�ha de

fiPERIIIVO' -«M N O I>, .

. ,
.

,.'

Vendedor por co.rrto propriO:
PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 ....;_ Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

E,LE8ANUIA, CONFORTO E ECONOMIA,
ccnseque-se com cs trajes sob-medida.

I' G U' 5 P A R I

'�4 artigos
�. ".ÇI .t:!'1'CJior

atu«:Jlidade

I
r
I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HQJE MESMO! 1

8u�t� :����J

PARA A INDÚSTRIA- .-

e bancadas. MaqUlUaS
Tornos, parah�l�s C mpleto estoque de

Para diversos fins
d
o

timento de ca-

t Gran . e soro
ferramen as.

t l'al para constru-
ír e ma er

nos, utens lOS
ara engenho, bra-

ções. Folhas de serrataPl'''' circul�res e de
o e me ",

çais para �ç gueiras Goodyear..
fita CorreIas e man

d e varejo,.

a ataca o

Bons preços par

PARA O LAR:
.

s Belíssimo esto-

Fogões d: �odcS o�i��:S�S marcas, ondas

que de radI0S deem restações, a preços
curtas e �ongas� 'lt � geladeiras, man

convidatlvo:;;, Fl ros,
. dim e milhares

G d ear para Jar u·

gueiras -00, Y. ' di spensáveis num lar

de artigos utels, ln 1

moderno.

\i\�l

ii
l:::::.;�::;\:::::i;{t\�\�����:.�

.�
,

,

A O TRANSPORT�:PAR
e ti os diferentes, es

Pneus Gqodyear
d 'dPs para a natureza

. 1 te constrUl o ,

pecla men�" Câmaras, mangu�lraS,
de cada tr�balh�. Ferramentas e ma

correias e batenas.
te' 5 toneladas.

caQOS a

----,.----------,.;ji.__
ARMADORES • COMERCIANTES • INDUSTRIAIS

\

'rIansporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeire»
Fábrica de Pontas "Rita Maria" (Pregos de feno)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas • Feuagens • Máquinas • Produtos Qubnicos e Farmacêutica.

. Telegramas i'MOEPCKE" ,
'

"
'
.. ',

BalcãO;Auxiliar ·r---�---------

SELECÕES
,Necessitamos de' três auxiiliares para trabalharem .ern nossa

matriz .de Curitiba. E'- necessário ter prática de algum dos

seguintes ramos: Peças para automóveis. pneus e acessórios.
rádios e refrigeradores ou ferragens em geral. Escrever carta
dó próprio punho I citando idade,' se é reservista, reter ências.F

pretensões, etc

AGÊN�IA MACEDO
HERMES MACEDO & CIA.

RUA BARÃO DO RId BRANCO, 195'
CURITIBA-PARANÁ '

.....-._.__..-_- -.-.- - _-_-_w_..-_-.-.._..-_-.-_a ._-_ -_.J"_-•.•._.•- -_-•."!- -_-...,
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Paula Ramos x'Caravana do Dr e fttlético x 8ocaiuv.a os
,

últimos jogos do primeiro turno, a serem' disputados I
sábado e domingo, respectivamente. Milton l\1oreira,

o SAMBISTA DIFERENTE

I/

Direção de' PEDRO PAULO MACHADO

EM HOMENAGEM A MEIVIO- DERROTADO <ó SELECI�NADO sensacional campeonato estudantil Cotejando-o aos demais jogado-
RIA DE ROOSEVELT A COR- DO VALE DO ITAJAI I do estado. (res da nossa geração, Jair se coló-

RIDA'DO FOGO SIMBÓLICO Reforçado com o ,;oncu:rs�, de ,q Departamento de. Educação ca em plano muito superior, desta-

Inflamando. em Hvde Park qu:"tn_l excelentes" players do Fd'IsIca ?O Estado, �h.efIado pelo cando-s� pela sua' fibra colocação
.

t túrr lo' d
..J'

1 idé l' Joínvãlenses, requisãados pela F.' esportista Cap. Américo e tendo e maneira como disputa'uma parti-
jun O ao umu o o mo VI ave C. D., o selecionado da Capital i competentes auxiliares corno os da até o seu final

P�esidente Roosevelt, c,u,ja vida ante-?ntem enfrentou o �a�oroso I desportistas Tte. San�y, Ér.ico �taa� Não quero 51ue �s senhores des-IfOI um exemplo rnagnííico de combinado d? Vale do Itaiaí, que Jr: e Edward Born S�lsa, f�scahzara portistas me julguem parcial, pois,
amor às liberdades democrátí- compreende jogadores de. 1;31ume- e junt,am.este com a diretoria daque_1 jamais foi di meu feitio, elogios

.' ,. .
.nau, I�daral, Brusqus e Itajaí. 11e Grêmio que b,em merece dos es- baratos, vizando interêsse próprio I

cas O Fogo S.lmb?llCo, depois de I;'reclsa.mente a�, 1!5,30 horas" t�ldantes flona.n_opolitanos a mais
I ou coletivo. E' que desejo, como to-

Procedentc de Pôrto Alegre, onda

t d t d runo· 1 minuto d 1 I I t dã C
atuou pelo e.peço de do li' ano.

percorrer () ln enor o nor e o' "" s, ,

e SI encio em .10me_1 sI�cera gra 1 ao, o ampeonato dos os [bons esportistas, neste mo- naa e rm ..oras I-RH2 e PRFP. che-
Brasil aproxima-se neste mo- nag�l11 a memor:_Ia do deputado 1A1-

I
acima mencionado que ,será de. menta, auxiliar Os que íêm a in-

ment� da' Capital do ais n- ta�l1l:o Gulmara�s, rec,ente�e?te i a�ô.n<!o com as re�ras ,oficiais da cutunência de preparar o nosso se- K1:re��em à noaso Capital ..Milton'

.,
" p,

..

O falecido ,n:" Capital d� Hepúblíca.: divisao ?e Educação Física do Rio lectonado, em vésperas de lutar

d� lhe �reparam. gr.andes ma- fOI, p�l? . ar�lÍro Agapito Veloso, de Janeiro. que regulam' os Certa- conrra 'OS nossos vizinhos pararia-
O SAMBISTA DIFERENTE veio

f t t
.

t dado ImcIO a pa t d t d I Ieaiai
contratado por uma temporada.

nI es açoes pa no lCas, nas'
, . r I' ,a, .

es an o pre- mens co egiais,
_ '.,

enses, aliás, máus vizinhos co-' ,
,

quais se irmanam .puvo e auto-
sente um grande pub.lIco., .

Os atletas estudantes serao dIVI- mo ESPORTISTAS... ,pela .RADIO GUARU�A, a frente,

íd d
•

Aos 16 m�nutos de Jogo, Leónidas ?Jdos; em categorias, ou sejam: - Assim, deixo aqui, a minha 00- I
de cUJO InICr< fere _EStrela. á n_a p'ó-

TI � es.
.

' . decret� 'O 1 ponto para os locais e, juvenis de la categoria, juvenis da servação aos senhores da F C D I xl,ma "eman,. Estao, p o ia , de pa 0.-

E que a Corrida da Paz, SlIT1" decorridos 7 l1HÍlUtOS, San! aurnen- 2a categor-ia e juvenis fortes, sendo. especialmente .ao nosso

.

oT�nd� I bêr.s os fdns da n"sHl mú.ica po

balizando a amizade fraterna ta para 2.
I que

há um limite de idade para I amigo LÉLÉCO perfeito C'O�hece- pular ..A Mtltcn Moreira, os no.

que une dois povos do contí- ,Bodll1l�o, !los ,�8 m!,nut.o�, consig- cada. ,categoria. . .

dor dos mistéri�s do pebol, e, inca-
Boa votos de feliz perman�ncia na

e t
.

I' d
na o pr-imeã-o goal visitante, I Aliás, achamos bem prático e com I paz de aceitar opiniões sem exa

«MAIS POPULAR»

n � e americano, a. e� .e es- Aos 34 minutos o arqueiro Os-! isto muito ganhará o nosso Estado jminar cuidadosamente:'s possibi= R h
treítar OS laços espirituaís que cal' defe!lde um "penalt? . batido: no setor esportivo, visto que haven- Idaoes e pretenções. •

esen a das programações pa- o-

Iígam brasíleiros e ameríca- paioBastInh�s. . t :
do as diversas categorias os atle� I Que seja dada uma oportunidade

O dia 21 de Agosto de 1946

nos do norte realiza-se emho-
s 37. mll1utos,. Bodinho empa- tas de .1� a 16 anos lPor exemplo, a .Jair, e, tudo estará okey! 9,00 _ Bom dia para você.

" ,.

. ta a partida, terminando o 1° tem competir-ão muna classe única e 930 N .._ .. ,. G
mena;gem a 'IDemor�a do gran- po com o escore de 2 x 2. todos terão a sua chance de VI' to' _

'
_ ouciarro uarujá,

de vulto de projeção mundial .

Aos 18 minutos da 2a fase, Bas- ria o que, não se daria se um pe-
(;,- :aANTO. ue DIA 19,6ô"::::1}lh�4mr�"m(tlstã:

.

t'Jue foi Franklin D. R�osevelt, tIl_lho desempata Q prélio e, aos 24, queno de 15 anos competisse com 21 DE AGOSTOr'��O-' ;�.,
I � ,10,15 _ Artie Shaw e sua

.... "m os povos fkaram a de- mll1ut<?s acrescenta para guatro: I um jUlVenil for�e _de 20.
"

Sta. Joana ���lt�l Viuva orquestra.
'

"1 t:!.�b '
• A • Badeco:_ em excelente lllvestIda Esta competIçao por certo está .1 ' ��. ',. 10 30 L' P A

.

a q ut> abrevlvencla da Demo- marca o ::>0 ponto. I fadada a .marcar�cio das ativi. _�,.-:.' ana .fi ranClisoa Freml0t, ,
_ Ira an menca-

ver a �("-1�s liberdades indis- Bodinho, minutos após consigna dades espoç,Mi/*'" <) lL�S em 'Baronesa de ChantaJ, nasceu na.

cracia e tcIL11ma vida digna de em autênti<?o. estilo "biciclet�", �,!nos�a ��'llVta� "destdudah �'>11<.-.::1" a
aos 28 de Jall:eiro de 1572,

eml
11,00 _ Bazar de Músicas.

,

' • ,;' 30 ponto VIsItante. I deVl"'� -:',1'31, ,

a IVI. a es estas que
. .

. 12 00 OI' •

pens�v�Is a \1..,
, •

Faltando poucos- minutos para lJ-
.."l� la. ha mUlto tereql .começa- D.IJO'll (França), Seus_ paIS _d.e-

.... .'"
-. ereclmentO'S Jllll-

ser v�vlda. .andou a LIga finalizar o prélio ambos os lad,r;', ..<�, pOIS, Doa vontade e f�b_ra e!n ram-lhe uma esmerada educa- SICaIS.

Bem acert�a;('ü ao r.esolver �onse�.e!l1 um ",g?al", feito:",,,..JsjdISPutas a.os nossos �OleglaIS nao1ção. Com 20 a.nos casou

elal
14,00 _ Intervalo.

de Defesa NacIOn...."'d. 00- ll1termedlO de Bastmho e 'J0('_v� por falta. e, al_nda, dev,er?os levar em
C .' ,t',

-

,d R b t' B - 1800 _ Pensamento social
, " e mara nha. I. , ,-1 eixeiri- consIderaçao o segulllte: _ nos c�m r IS ovao e a u ln, a .' .

efetuar a sua. gr�l�t,) em ho- Resultado: CapitaJ .-'Lça' ,es,tu�antes está o futur� da N'Ossa' rao de Chantal" dando � exeJ?-l-J CatólIco.
na do Fo� Slmib<?h.o.J, d,aquele Ita,jaí, 4. ,r:ç 6 x Vale do �atrIa, tanto cU!ltural CImo

espqr-I pIo
vivo de esposa e mae CrliS-1 18,15 ._ A�ma Port�nha.

menagem a memona '.sempre Revelaram cocf.·(
tlvamente falando. tão Mas poucos anos delPois 18,30 _ I:.mda BatIsta.

d 'nd
' trolad d t" 'lo macrníficos c Parabens ao nosso Departamen- .

' I
18 45 M

. '\'
,que, J escansa o para "fi. per- . .o:es ai'" . �n t d Bd

-

F"
. cam uma ,gúta bem amarga no í ,_ omento esportlvo_

, ..

yd P _ji\ TeIxeInnha in ..,ola Badeco Bnauho o e ucaçao ISIca que apoIOU a
, . . . 1 ' .

'

nús Jardms de H e ar ,�Tivo téco e' Adr � ZaboU Basdnho Fa� brilhante idéia d'O benemérito Gl'ê- seu callCe de felic]dade. Um 19,00 _ 'RItmos de TIO Sam_

manece entretanto b,em "le, I que i'lT'� Sito. F'Or� êstes os Únicos mio Estudantil Catarinense. I acidente numa caçada roubou-I ,19,30 _ nep NacionaI de ln-

no coração das hom€ns q'L.. _
O' .,.pressionaram' a assistência. . Oportunamente. daremos outr:os lhe o ma'l'ido ardentemente I formações.

como êle sabem ser a l:ilberd� . tas·.,f'prelio. te:,e dLÍas fa�es distin' lllflorCmes a �e_spelto d�ta SensacIO-
3Jm3Jdo. Joruna resolveu seguir 2000 _ Músi!Ca.s var.i�daS'

, / �Clj f •. : ,Nil primeIra os ,locaIs atuaram na
.
ompetIçao ,esportIva da nossa , "

'_ a-

de O,lbem .suprem? que aos pO-: ,�gU!armente e na segunda os vi- mocIdade estudi'Osa. ) o? ,1C0nsel�os que �. Paulo d� as em gravaço�. , .

vos e dado usufrUIr. s\tantes exer,ceram domínio.
' * * *

I v..luvas, VIvendo d ora em dlan- ·20,30 ASSIm canta o MexICo.

DentrO' de breves dias o Fo-
,

Os qu�dros jQgaram obedecendo Acy Cabral Teive escreveu espe- te retirada e ,cuidando sómen- 21,00 - Mús�cas populares
go Simbólico est;uá percorren-

á seguinte .co�stitu!i.ção� �el�ciona- cialmeute para. o ,:'Estado &por- te' de seus filhos e de sua casa, brasileiras.

d t ·t'·, d' E·t
do da CapItal. Adolfo, F ateco ,e tIvo ,.

' I
21 3'0 ·lt·

'.

O O ern ano o
__

nosso s a- Dimrte (depois' Morai); Ghocóla- JAIR, - cultllVando, ao -mesmo tempo, I
, ,

_ U Imas melodIaS. '

do, e melhor ocaslao do que es- te, Piazera (,depois Procófliio) e I ÁS vezes, o .cronista esportivo a oração e todas as virtudes I 22,00 _ Encerramento.

sa nãO, terão os catarinenses Adão (depoi� oPi�zeI'a); .L;eôn.idas,

I
n.ão i é c�mpreendido. Em outras, i cristãs. Em Dijon chegou a cü-.

de rende.r o seu tdbuto de v,e- Zab�U (depOIS NIzet:,,), Bastinho, SIm.
. ., Inhecer O O"rande Bi�po de

Gene-l_ d' t Badeco�. �aul. SelecIOnado do Va- E:Jta cromqueta, flcara, de�a 1 FI::>..·, d
neraçoo ao nc_>me esse gIgan e le do HaJjaI: Os'car (depois Waldir), forma, exposta como as demais, ao

I bra, S. rancI�co e S.alles, .a?
da DemocracIa que se chamou Artur··(depois Arécio) e Schramm; bom, ou não agrado do público. qual escolheu camo gUla eSplrI

:Roosevelt, \Ç\lj& ,.ação pronta, e Nelsin.ho,.P!l?lo (,d�o.is. Emilio).e Não q�ler,endo ser inseryivel ao tual. Quando S'te fala,u-Ihe de

decidida n�'l1ora mais crucial Jalmo, N�(la�IO, TeIxeI:ll1ha, BO.dI- esporte IH�eo, v,enI:0, maIS �una seu plano de fundar uma ordem
, .

.. d 1 be nho, Brauho e Bnto (depois vez, atravez estas colunas afingas ..

d.o �undo, ,��eaç:a .

O pé ,3: s- M�en)., . .

do . "ESTADO �SPORTIVO", co- religIOsa, resolv.eu J?�:n� !fazer
RITZ _ ." .

�

tlalldade de um Inlffi;lgo sem FraqmssIma a arbItragem do mental' aS quahrlades de um nosso pa,rte. dela. As'sIm dUIglU-se a. HOJ� .as 5.e 7,30 nr;:)�

entranhas, impediu qu� 'nele sr. Agapito Veloso. j�gad?r de futeból, integrante do .A;n;necy, depois de ter vencido
.

:-:' Sessoes ChICS _

se instalasse para sempte;,a, he-.
'

.

' Fl:gu�l:ens:e F. C., e, r�centemente, inúmeros obstáculos. Aí sur-'
.. Um-fIlme .que se enfei�a c�

-

diondez da "nova ordem" que
POR D I L A T ADA_CONTAGEM requlSlt�do para os tremas do nos- giu então a Orrlem da Visi-ta- à beleza loura de Marilyn Max-

,.(. VENCEU O OLIMPICO so seleCIOnado. " 'weH t
'

.,."

UJi:n louco ,n,retenneu i.mplantar Trata-se de Jair _ êsse médio ção de Nossa, Senhora, cuja '." com a .ernu.ra de l'ay
r, Na manhã de domingo último Balnter dad t

sôbre a terra, para. satisfação efetuou-se a 'Partila final do 10 direito. alvi-negro - que nos t�JU primeira superiora Joana lficou.' e a SIflicen e rans-

de instintos inconfessáveis. turno do Campeon�to Amadorista al?ar:ec�do, s'empre,. como atleta O novel ,instituto exigiu-lh'e bordante de Wallace Berry!
.

. , d S d D" dISCIplInado, respeItador das or-'t 'f'
. ..

1 ASSIM E- A GLORIA
Demos, poIS, o nosso apOlO a a eguQ a-- IVISão, travada entr,e dens e leal para com 6 adversário mUI' os sacn ICIOS, prmcIpa -

. .

.

corrida do. Fogo Simbólico e Olimpi-ci e Coria-dus;-........ que t'ermi- Çomo o instante é parai opiniões: mente depois da morte de S. Com: WIllIam Lund:gan e

homenagearemos aquela' cha- :ili�t�.â�\�c�i:�rá: �oxp2meiro pelo JaIr deve ser lembrado ao sr: Lélé- Francisco. DU'l'ante alguns anos Keye Luke.
,

ma com tôda a veemência de Apitou O. encontro o sr. Lúcio co; C'Om� �endo um dos maIs. per- foi Joa:na superiÜ'ra do pri- Censura: Ate 10 anos

que é capàz o nosso coração de Carval!ho, atuand'O os quadros assim ����l���i�os de ala que po�sUlmos, mei-ro convento da ordem em Preço�:. ás 5 horas _ 3,6G e

homens ..livres.
formados: Olíll11rpico: Helio Jauro Talvez, ';a upImao de muitos Paris. De muitos lugares che-I 2,40; as 7,30 _ 3,60 único.
e João, Pedro Miares e 'Álvaro' h d'd '

X X X Ary, Brandílio, DUmor, Euclides � outros, ,esta ,afirmativa pareça es- 'gavam�l e pe I' as que fUiIl- •............. " .......••.

RESULTADOS DE ANTE-ONTEM Mesino. ,Co�oaJdos: Flar'tineIli" Irji- tr�nha ou. mal, pensada, mas não é dasse n O va s, casas. Uma ROXY _ Hoje ,áJs 7,30 hrs.
NO RIO neUl e Costinha; Rui, Zé Macaco e ����i�n;�� :��ev!�g�:r ::;: �O!SO s e g u ,n d a vez teve que

__:_ Ultima Exibição _

América, 3 x -Fluminense, 1 (sá- Rad:'iÍs; Tolentino, Bicudo, Fonseca o futebol.
s e jo"ar ir a Paris a pedido da rainha Susana Foster, Turhan Bey

bado). Albi e Laerte.
'

Botafogo, 2 x Flamengo, 2. Golearam para o Olimpico: Dil-
Aliás, diga-se de passagem causou I Ana d'Áustria. Na viagem de e Boris Karloff.

Va&Co,2 x BonsUlcesso, 2. mor (4), Br.andílio '(3) e Menino. surpresa.! p�lo me_nos, para mim, a volta para Annecy caiu doente "CLIMAX"

São Cristóvão, 5 x Bangú, O. Fonseca fez 'o 'único ponto do su� a.usencIaJ no jogo contra is de e veio a falecer em Moulins Censura: Até 14 anos.

Madureira, 2 x Canto do Rio, O. "-team" vencido
JOlllvIle e B!umenau.

13 d D b d 1641' P 3 60 240
EM SÁO PAULO

'
. Jair não é jogador mascarado. E' aos e ezem TO re . reços:, _

, .

São Paulo, 1 x Ipiranga, O. EM ATIVIDADE O
mDdesto demais e a sua timidez, Seus restos mortai,s foram le- .... .... .... .... .... . .. - .

Juventus, 1 x Portuguesa de Es- ESTUDANTILG R:eM I O tal�ez lhe tenha roubado até agora, vaJdos para a casa-mãe em An- RITZ _ Domingo ás 4,15 e

portes, O. '
..
Segundo e�tamos iseg....tramente ml,1�ta chan�e para ser um dos pe- necy. O Papa Clemente' XIV 6 45 horas

Palmeiras, 2 x Jabaquara, O. lllformados p,elos dirI'crentes
pOllstas maIS fam'Osos de todo o Es- f' f t d' 21

'

S t 2 P t S
"

.

do tado. •
DWU sua es a o la de I TRINTA SEGUNDO SOB

an os, x 01' uguesa autista, Grêmio Estudantil Catar nen '

N-
-

A t
. ,.

d
'

1.
'

realizar-se"á nesta capital
I s�, ao vai nestas a;>a.lavras, e"agero _gos 0, anIversarIO

..

a f_lmda-!I TÓQUIO
o maIS I algum, pelo contrano. ça.o da Ordem da Vlsltaçao. Spenüer Tracy e Van Johson.

.i

'Cines RITZ
" R,O,X,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CO'MISSÃO' DE -ESTUDOS"D6-S I�--------------I----
..-�

SERVIDORES PÚR-LICOS
ESTADO �T

(O)

PROPOSTA DE PROMOÇÃO POR ,lagerlSMERECIMENTO
Carreira - Professor Normalista' - Classe H
Número de vagas a serem providas por me

recimento: 52.
Nomes dos funcionários de maior grau de P E L Omerecimento: Aleixo Delagiustina, Laura

(���L, �il�l�uL��s�� ft,;;�!�!�' C�ii�ci���l: I ' Expres[.!o N'oturno do l·ornal'fo, Júlia Gama Ferreira de Melo, Abelardo 111
Sousa, Diva Koer ig, "Mar-ino Câmara Rosa, IJuçá Barbosa Calado, Iracema Aducci Wend- \

hausen, Dimas Siqueira Campos, Cecília de O ESrrADOMacedo Simões, Luiz Armando Dias, Alice •

Maria da Luz, Judite da Silva Varela, Diná
'

Mendonça Gevaerd, lrineu Benedito de Macedo,
Haidéa Gomes da Silva, Antonieta de Oliveira
Lima, Maria Luiza da Costa Melim, Amélia
da Costa Pereira, Zulmira da Luz Garrido,
Hilda Melo Farias, Iná Olímpia de Sousa,
Orlandina Büchele Brognoli, Ursulina de Sena
Castro, Sernir-amis Duarte S. Bosco, Wanda
Miroski, Sílvia Soares Neves, Amália Vieira
Ber-l inck, Mar-ia Guedes Pacheco dos' Reis, Ma
ria José Lebarbenchon 'Lemos, Cecília Bran
dão, Diamantina Vieira Tonoli, Otília Ulisséa
Ungaretti, Maria Vieira Borncmann, Ângela
Zilli da Silva, DorvaJina Machado Coelho, Ce
sar Augusto de Carvalho, Rodolfo Gerlach,
Maria da Glória Schutel Grisard, Coca da
Silva Künzel, Maria Júlia de Carvalho Ramos
Sousa, Olga Teresa de Carvalho Ramos Kr ue
ger, Aracel i Rodrigues Friedrich, Pedro Pa
ques, Altino de Almeida Rocha, Aldo Câmara
da Silva, Emérita Duarte Silva Sousa, Edite
de Almeida Bernardes, Hortência 'Carolina
Pinto, Neoflides Vieira Wendhausen, Robélia
de Si. Faraco, Iná de Sonsa Batista da Silva,

IOsvaldina Medeiros, Ana Or.landina Ramos
Maciel, Zulma Inês da Silva Ferreira, Maria .������������������������������.---iiConceição Guimarães Cal aço, Áurea Amaral de
Oliveira Neves, Luiza Ferrari, Maria Ana
Corrêa, Ariésia Walter Crespo.

Cespe, 2 de julho de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente.

Proceda-se de acôrdo com a lei.
8-8-46.
(Ass.) Udo Deeke
(Reproduzido por ter saido com incorreção).

S.a/ários-família despachados pelo sr, Interven
tor federal

14 DE AGOSTO
Maria de Sousa Santos - Concedo o salário

família na importância de Cr$ 40,00.
Maria da Glória Silva - Idem, idem .. "

Cr$ 40,00.
Belarmino Manoel Luiz Teixeira - Idem,

idem Cr$ 40,00.
Paul ino Luiz Gonçalves - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Enok Jerônimo Tavares - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Ari Bernardes de Oliveira - Idem, idem.,

Cr$ 40,00.
Roque Falconi - Idem, idem Cr$ 40,00.
Nicolau Livino de Matos - Idem, idem ..

Cr$ 40,00, ;

Ponciano Góes - Idem, idem Cr$ 80,00.
Genésio Gonçalves dos Sanots - Idem, idem

c-s 40,00.
-io Silva _ Idem. ;("1 ...�

r __ � ." rv).

João Napoleão - Idem, idem Cr$ 40,00.
Br-as'il io Machado - Idem, idem Cr$ 40,00.
C,llndido Barbosa da Fonseca - Idem, idem

Cr$ 40,00.
José Medeiros Vieirar-e- Idem, idem .....

Cr$ 40,00,
'

.Luia de Oliveira Filho - Idem, idem ....

Cr$ 40.00.
Pedro José Alves - Idem" idem Cr$ 80,00,
Arei Farias - Idem, idem Cr$ 120.00.
Galdino Trento - Idem, idem Cr$' 40,00,
Hélio Olívio Goberano de La Vega -' Idem,

idem Cr$ 40,.po.
Amélia Areão lvIai'a r- Idem, idem � " .....

Cr$ 40,00.
.

P:nio Demaria Cavallazai - Idem, iedm
Cr$ 40,00.

José Ferreira da Silva - Idem, idem
Cr.$ 40,00.
Julieta Nogueira Beduschi - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Joaquim Amarante - Idem, idem .

Cr$ 200,00.
Francisco A1ves Carneiro - Idem,. idem

Cr$ 200.00.
.

,

Lindolfo LOurenço Matias - Idem, idem
.cr$ 160,00.

Epaminondas Alfredo Rodrigues, - Idem,
idem Cr$ 80.00.

,

Osni Amaro Romão - Idem, idem .

Cr$ 120,00.
Maria Aguiar Schmidt � Idem; idem ....

Cr$ 40,00.
Lídio Cunha - Idem, idem Cr$ 120,00.
Pedro João Andrade

..
- Idem, idem .. _ ...

Cr$ 40,00.
Deoclides Francisco da Silya - Idem, idem

Cr$ 40,00.
Francisco de Sousa - Idem, idem .

'Cr$ 80,00.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrUrgia e Ortopedia cllnlca e er

rurgla do tg�a����t�; e doenças

OONSULTóRIO: R. Jolio Pinto 7
Dláirlamente das 15 às 17 horas.
USID1l:NCIA: AIlPlrante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oos Serviços de Clínica Infantil d�
Asststêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Franci8co),
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal GUI·
lherme, 1\ Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifllis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES ,URO-,GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAl�
INFRA - VERMELHOS E ULTR.... -

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

JOINVILE

DR. SAVAS LACERDA
ClJinjca médíco-cirürg'íca de Olhos
_ Ouvidos. Nàriz - Garganta.

Pre8crição de lentes de
,oontQt,

OONSULTóRIO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 14'18 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULT,AS - 'pela -amanuã:
diariamente das l�O' às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados, das 14
és 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua Jo110 Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

OE eFetTO SEGeDO
f INOFE NsrVQ AS

CQ'ANÇAS i .4

B R IT O
a.lfaiate indicado

O Tiradentes 7

FLORIANÓPOLIS
SAlDA "DE flORIANOPOUS:

CHEGADA A JOIHVILE:

SAfDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANOPOLlS:

Informações:
Em Fpofís. - na Redação do «O ESTADQ»

Em Ioinvile - 110 Hotel Príncipe

• ••••••••••••••••

o que pode fazer a

bomba atômica
Os peritos mi: arte da guerra
predizem que a bomba atômica
causará terríveis destruições
se atingir uma cidade moderna.
Leia, em Seleções para Agôsto,
porque éstes técnicos discor
dam do Major de Seve rsky, o

qual dizia, em artigo publicado
recentemente em Seleções, se
rem fantàsticamente exagera
dos os comentários sôbre os

Afeitos da bomba atômica.
Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

O NOVO REMÉDIO DE DEUS.
Descoberto por um acidente
cientifico, êste müagroso pro
duto dá novo ânimo aos pacíen ...

tes, para suportarem a dôr " age
Como a morfina, mas sem o ris
co de se viciarem. Leia corno os
médicos estão empregando o
uDemerol" contra as torturas
da asma, enxaquecas, partos e

,outros sofrimentos físicos_
• •

"

<- •

PAR� COMPREENDER OS RUSSOS
Por que os russos desconfiam
dos estrangeiros?" Haverá outra
revolução russa... ou uma guer
ra da Rússia contra o ocidente!
Para compreender os costumes
e a psicologia russa, leia êste
01'lortuno artigo escnto por um
homem cujo trabalho levou-o
a transpor à cortina de ferro
soviética.

· ,. . . . .. . .

LEONARDO DE VINCI - ° PRIMEI·
RO DOSIIODERNOS. Você sabia

que Leonardo de Vinci, nascido
em 1452, desenhou aviões e sub
marinos e prevIU a guerra atô
mica? Leia êste estudo revela
dor sóbre o pintor extraordi_
nário que se adiantou cinco
séculos à sua época como en�
genheiro, inventor e cientista.

· .

UM CAPITALISMO QUE INTERESSA
° OPERÁRIO: OS operários deve
riam parclcipar dos lucros e
finalidades das emprêsas co-
merciais. Leia como práticos
planos de cooperação entre pa
trões e empregados reduziram
sensivelmente os conflitos en
tre o capital e o trabalho, con
tribuindo para o maior desen
volvimento dos negócios.

São ao todo 24 artigos interes
santes e es'timulantes, além da
notável condensação de I livro,
neste novo número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PU8LICADA EM NOVE IDIOMAS
.......... ., .

Representante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosórjo� 55-A, 2.0 andar _ Pi�
...•......... �.-

DR. A. SANTAELLA
('Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de'Medicina da Universlda.
Ide do Brailll), Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
tvls Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrico do Rio na Capital li.

, deral
CLíNICA MÉDJÇA - DO�NÇAS

NERVOSAS
- Consultóirio: Edifício Amjilla

NETO
'

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

Residência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. M:'<,R.IQ WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêú Ramos'
CLíNICA M�DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ altos ... da "Belo Horizonte")'

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

- Fone manual 812

TOME APERlTIVO

KN(-)T
Fabricante e distrihuidores das afamadas can- Ifecções uDISTINTA" e RIVET. Possue un, gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morina e aviamentos
para. alfaiates, que, recebe di��tamenb d'l9

I'1
melhore. Snrs� Com�rclClnt.a do inter�.or no sentido de lhe fa.\?:s reim' uma

F�o:<'lnn6poh., - FILIAIS em.{Blumenau I.l Lajelll.
_..aama�......mEiaa--n'.....#M&4�..--.......BE----�...mm----..--------...---.....--....---.....ma-=BB�.._=Dm__.._=ma.:saM e--f_

,.

DR. ROLDÃO CONSONI
.CJR,_URGIA GERAL ...::. ALTA' CI·.
RURGlA - MOLÉSTIAS DE SJI.'
... , NHORAS -r-: PARTOS ...
J'ormapo pela F:aculdade (:e Medi.
cínná da Universidade de São

Paulo, onda foi assistente por ova·
rios anos do Serviço' Cirúrgico do

Prof. AIípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e' vias bl·'
IJares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

Citero, ovários e trompas. Vartco
ceIe, hldrocele, varizes e herna

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

ralso). Tel. 1.598,
RESIDtllNCIA: Rua Esteves JU·

níór. 179; ',TeL M 764
-

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - \Tias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Flsio!!!rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 2i!,

_

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

Resid: Vldal Ramos, 66,
Fon .. 1067

/,

DR. POLYDORO S. THIAGO
Védico -do Hospital de ,Caridade d.

.

.

Plor ianópolis __� _

Assistente da Maternidadê
CLíNICA I\H:DICA EM GERAL

,Doenças dos órgãos inter nos, cspec;aI
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAFI.4
Doenças do' sangue' e

.

dôe cervos.

Doenças de senhot-as - Par-tos.
�onsultas diàriamente das 15 às 18

� _.horas.
Atende chamado; a qualqnc' hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
IlF;SIDJ;:NCiA: Avenida Trompowslci.

6�_ Fone 766

FRACOS •

A�ICOS
TOMEM

finbD Cc!-IsetHI
'"SILVEIBA"

AUTOMOBILIST4S I
Atenção

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

r
PI

'COMP�lOOA "ALIANÇA DA BAIA�
'mulada II. 1878 - létl.: I A IA
INCElmIOS B TBA.NSPOKT]!;S

Cifras do .Baíanço d.� 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603;80

CAPITAL E RESERVAS
Resporlsabilidadl'!!J
Receta

'

Ativo

•

•

Sinistr:o"1I pagos no� últimos I\) aooa

R�spC?nsabilidat.les
98.687.816,30

76. 736,40! ,306,20

" Dr. Pamphilo

,.

d��;!or;..s:eire de Car'\7s1ho, Dr. Francisco Ide Sá; Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

, .

e José Abreu. \

��w�\�_
• -- WM- ' - a".·- "'""$" .,. : �". "'" - "" _""'PI·"',...., ·..a.._...

fábrica.. A Casa ·A CAPITÁL" chama a atenção doa
visita antes de eÍetuo!'em .ua. compram. MATRIZ em

1- da madrugada.
1 da manhã.

tO da manhã.
S da tarde.

Estatística·
PRODUCAO' BRASILEIRA DE

CARVÃO, EM 1945

Segundo dados apresentados
no ultimo numero do "Bole
tim Estatístico" do I. B. G E.,
referente ao primeiro trímes-

jtre do ano corrente, ascendeu
..a 1.958.909 toneladas, no .9.101
de 210,1 milhões de cruzeiros,
a produção brasileira de car-
vão mineral, em 1945. ESSe to

tal, bastante elevado em face '

da produção anterior á 'guerra,
só foi superado em 1943, quan
do das jazidas nacionais. se

extraíram 2.078.256 toneladas
O ano de 1944 mareou 11m

declínío, com um montante de
1.855.591 toneladas, tendo na-

,vido, pois, sensível reação Em

1945.
Os Estados por excelência 1�'

. produtores de carvão são o ...{io A'

Grande do Sul e Santa Cat.ari- .c
,

na aos quaís vieram [untar-se"
o Paraná e� São Paulo, o

- ori· _

meiro a partir de 1930 e o 8€.

guru::lio, de 1940.
E' a seguinte a distrilbu ·.:,.-ão

do volume produz,ido, em 1'}45,
por aquelas Unidades Federais:
Rio Grande do Sul, 1.140.(J'75
toneladas; Sahta Catarina, ..

692.856; _
Paraná, 107.208; e

São Paulo, 18.7,70 toneladas.
Apesar, da tendência ascen

cional da produção, observada
no deüênio que precedeu o con·

flito mUhdial, é o ano de 1940
que assinala o comêço de . .I.m

periodo distinto, na ,extraçãc
do referido ,combustivel, a q ,ial
deverá aumentar cada vez

mais, já agor?-- para aterird�_' <is
exigências do fUl1!cionamEmto
da Usina ae Volta Redond'_
Em 1939, o' �ri:lsir produziu'

1.046_975 toneladas de ca':váo,
,

No ano' seguinte" côm a& �m·

portações grandemente reduzi
das, a p�odução ,su'bt� pare. .'.
1.336.301 toneladas, tendo si::io
continuo o acréscimo até lJ/±S,
ha· faSle mais' aguda: da"co ']a
gração mundiaL

DOENÇA� NERV�SÁS
'

Com os progressos da medicht...
hoje, as doençM nervosas,: quand@
tratadas em tempo, são maleR per_
feitamente remediáveis. O �urandei_
�ismo, fruto da ignorância; só podll"
prejudicar os indivíduos 'afetados d•
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentaÍ{;! dispõfl
de.um Arnbul�tório, que atende gra..
tultamente os do('utes Rervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22. das'
"''" 11 ,hora". d-iàrinmenm.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ibiporà,
muito próximo de Londrina, grande zona de ,suinocultura ..

, Marchando para o sul, a

terrível zoonose atingiu, também, o distrito de Tomazina, no município do mesmo nome.

INTERESSaNTE CASO DE MEDICINA

Telegrama do Paraná informa-nos' que
,

suma atingiu

Fomos procurados pelo Sr. Pelas fotografias que pus- externar seu mais sincero:

Docilícío Luz, comerciante re- tram a noticia, poderão os lei-1Deus Lhes pague.
sídente em São José, que nos I tores aquilatar de forma mais Consignamos o aconteci-

relatou um fato singular: I'
.

menta e apesar de não termos;

Sua filha Maria, casada pre�lsa, o que fOI o tr�b�,l�1C podido obter dos médicos as-

,� SR' ld 01"
realizado pelos humanitários sístentes pormenores mais elu-,com o r. ema o rveira,

!
fac ltatí os If.

"

calma
deu á luz uma criança; do se- ,ud �v:, a5uJem,o J2ae '2 o cídatívos, podemos adiantar

xo masculino. Parto de�orado avo , o rnocente ase nao 1'8-
que o caso será objéto de cogí

e dific�l, assistido pela par- gateiam louvores e �gradeci- tações .em próximas' reuniões:"
.

NOVA DELHI, 20 (U. P.) _ Maulana Aodul Kalam, de teira 'Dona Diva. A criança mentes e querem I?aIS 1,1�1a da �ocIedade de Medicina da,

Calcutá, ex-presidente do Partido do Congresso, manteve uma n�sceu com um volumoso e vez, por nosso íntermedío, Capital.
hora de conferência com o vice-rei das Indías, Lord Wawell disforme tumor na cabeça,
informando-o que a situação naquela cidade é agora de' com- _v e r d a d e i r a, monstruosida-

pleta calma.
'

de que punha em perigo.a vida
'" � '" de seu netinho.

,
OAlJCUT:A., 20 (U. P.) ..:.:_ Esta cidade amanheceu mais Chamado o medico da f'ami-

tranquila depois de inúmeros conflitos ocorridos durante a lia, Dr. Saulo Ramos, foi o nas- Esteve, ontem, em nossa Re- ipoder palestrar melhor com 0:'

noite. Até agora, segundo. cálculos extra-ofícíaís, sobe a mais cituro removido para o Hospí- dação, o jovem, norte-america- nosso povo, que lhe parece pro-
de três mil o número de mortos nas verdadeiras batalhas tra- tal de Caridade, on:de depois no, Thomas Miller, com 26 fundamente acolhedor. .>o

vadas entre híndús e muçulmanos.
. de conferenciar com os colegas anos de idade, que realiza, em; Agradecemos ao jovem raid--

" A nota mais violenta da imensa tragédia foi a destruição Drs. Biase Faraco e Modesto m�tocideta,. um raíde pelos men a visita com que nos brin- .

total pelo fogo de uma aldeia 'em Bhowanípur, em que morre- Primo e após exames radíó- países americanos. dou e formulamos os nossos

ram cento e cincoenta mulheres e crianças. ,gtcos, ficou resolvida a estir- Saindo da Califórnia há cín- melhores votos de completo,

_

Ais autor�dades militares britânicas, para evitar a repeti- pação do tumor. A melindrosa co meses, Miller já visitou o êxito em seu objetivo.
çao dos conflitos e massacres, tomaram medidas drásticas 'e operação [oi executada pelo México, Guatemala, Honduràs, j _ _

ameaçaram agir energicamente contra os 'bandos em luta se- Dr. Saulo Ramos auxiliado pe- Salvado!, Costa Rtca, P�namá, PreVIS80 do tempo
jam hindús ou muçulmanos.

'

lo Dr. Faraco, sendo'

coroada,
Colomoía, Equador, Peru, Ar-I

-

'

de pleno exito, apesar da 10- gentina e Uruguai. . _

*
.

",,,Em' .-termos '., �alisação pertgo:S� da a�oma- No Brasil, _já visitou Pórto I �er�z�o de Meteorolog1:a
,,_ an.erglcOS') lia. O recém-nascido .está pas- Alegre e Lajes, pretendendo P;evlsao.do �empo, ate 14-

� sando muito bem. • sair hoje pela manhã, para
horas do día 21.

Curitiba, São Paulo e Rio' de I. T�mpo: Bom passando "a

8
A -

E d t-' Janeiro. ,mstavel. Temperatura: Esta-'

remlo 8tO a'D I Desta última cidade, Tho-
vel. Ventos: Do quadrante n01::-

Catarl-UeU8e maz Miller retornará aos 'Es-' te, rondando para o Sul. Te�-·
tadosUnídos por via marítima. pe;a�uras extrema�s .

de h?Je:
De ordem d� sru-. Presidente

.

Quando deixou seu país, o Máxima, 23,3 e Mínima 17,9.
levo

.

ao cenhecímerrte �oa snr•. J O vem itinerante se fazia I .,

aSSOCIados que. as mensahdadeli do .

' I �.
mê. de Agô.to foram su.pensas., acompanhar

de dOIS outros I

afim ?e que po.sa. ser colocada am�gos, tendo perdido o pri-!
NOVA YORK, 20 (U. P.) - O povo norte-americano não em dín a tezourar_la, resolução meiro quando um deles decí

esconde �u!l: irritação diante do ataque efetuado por maquinas
esta tomada er;' caráter urgente. díu fazer uma viagem de 300

de caça íugoslavas contra um segundo avião de transporte es-
MARIO FERRARESI quilômetros por onde não exís-

tad id
i tezoureiro

" um ense, que foi forçado a descer em território iugoslavo. tíam estradas. 9 segundo com-

T?dos os jornais condenaram a ação dos pilotps do marechal O F·'· panheiro, ex-instrutor das tro-
TltO. De um modo 'geral OIS comentaristas encaram o incidente « errOVlarlO» pas paraquedístas, dele se

se-Iiugoslavo como uma parte da luta entre a União Sorviética e as Acaba de aparecer como pu- parou no Perú, para se matrí-

potências ocídentaís.
.

, blícação quinzenal "O Ferro- cular na Universidade de San
Revelou'::se ao mesmo tempo que foi sumamente energica

' Marcus Rua Felipe Schmidt 34.
viário", editado em Blumenau, .

Sala 3. Telef. 16-31
a nota de prote,sto :r:or�e-amerilCano junto ao Govêrno íugosla- que se propõe colaborar com

O sr. Miller, cuja motocícle-
vo pelo lamentável mc:dente de Bled, localidade em que está os poderes Ipúblilcos na defesa ta é. �ma Hl�.r!ey-Davidson,
repousando, segundo diz, o marechal Tito. dos ínterêsses da grande classe v,�m vIsltaIlJ�O �Odas aJS agên-
�---------------_.._----- feril'oviária.'

'

Ic�as desta :DaJbnca, sendo sua Valoriza�se
�sta#llt#O desaparecI-dos o novo orgão da imprensa VIagem, ,eu: pa1rte, custeada·

O I'ru'ze.-roCatarinense, tem como dire- por esta ultIma.
.

.

_
"

tor o Sm. Joaquim de Salles e ,Da�do suas .Imp�essoes a llio, 20 (E.) - Pelâs taxaS'
ROMA, 20 (U. P.) -:- �ito sol�adQls Ibritânicos e sete pris-io- redatores os Sms. Luiz Reis e re�peIto do BraSIl, �ll!S.se o �r. de Icambio afixaJdas ontem pe-

n:ir?s de guerr� germamcos estao ldesaparecid9s--na.. Venezia �oão Vieira. Mll!er que?s �rasIleIros sao lo Banco do Brasil, o Cruzeiro
GlUlIa. oSegyl1'do mformant�s au�orizados os desaparecidos cru- Apresentando os nosos p.ara- maI� IcomulllcatIvos que os ci- teve mais um-a pequena valo

�aram a lmha �ol1gan acJ:dentalmente, penetrando na zona bens, fazemos os mais veemen-
dadaos dos outros palses visi- rização. A taxa de compra do

1.Ulgoslava_: �credIta-se 9.ue OIS soldados '?ritânÍ!�OS e os �risionei-I tes votOIS de felicidade na con-
tados, estando se�pre dispos- dolar passou de Cr$ 18,74 pa

IOS alemaes foram detidos pelas autondades mgosla'vas. cretização do seu programa.
tos a iprest�r. aUXllI?, sempre ra Cr$ 18,50, e a da libra ester
que necessano. SalIentou, en- r d C $i

.

tretanto, que apesar de não fa-
ma, e r' 75,44, para .....

1
' Cr$ 74,55.

ar o portugues nem o espa-
'nhol, quasi nunca se achava
em dificuldades, tal a gentile
za dos sul-americanos.
Quanto á Florianópolis, ma

nifestou o jovem filho da ter
ra do Tio Sam a sua mais elo
quente satisfa'ção pelas bele
zas naturais que lhe fOol'am da
das apreciar, lamentando não

do norte a peste

,-----------'

Florlanõpolb, 21 de Agosto de 1946

0, Fogo Sim.bólico
CONViTE

o Prefeito Municipal convida as autoridades CIVIS e
militares, os Presidentes das Federacões e clubes espor
tivos, e os representantes da imprensa e do rádio. para
uma reunião, hoje, às 17 horas, em seu gabinete, com o
fim de tratar da recepção à Chama Simbólica, e seus
portadores que chegarão a--. esta Capilal no próximo dia
28, às 20 horas.

Aprovadas pelo Senado
BUENOS AIRES, 20 (D. P.) - Em meio aos' gritos de

"traidores", partidos das galerias, o ·SnaJdo aprovou as Atas
de C.hapultepec e de São Francisco, depois de um breve debate.

A medida do Senado foi tomada pela unanimidade dos 24
membros presentes. O Senado argentino compõe-se de 30 se

nadores.

Reina completa

A criança, antes (2 poses) e depois de operade,

Raid através· das Américas

WASHINGTON, 20 (U. P.) _:_ O Departamento de Estado
anunciou que o govêrno norte-americano protestou" em ter
mos eI�,érogkos" em Belgrado, contra a entrada de forças íugos
Iavas, Ilegalmente, na zona de ocupação anglo-brítârnca,

CÊRCA DE 3 MIL O NÚMERO DE MORTOS

Irritados os norte-americanos
Drs,

Aderbal Ramos
da Silva

PARA �ERIDAS,
ECZEMAS,

e INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,.
FRIEIRAS ,

ÊSPINHAS, ETC.

AMIGO!
Ouve, aos sálbados, das 17,30}

horas, ás 18 horas, o programa
da Juventude Estudantil Ca

tólica, do Instituto Coracão de
Jesus.

o

"Eu sou o Caminho, a Ver-
dade, a Vida".
Viva Cristc Rei!

e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS

NUNCr:I EXISTIU IGURL
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