
Prep'arandO-S6", pa'ra� nova guerra 1

Castro Caiado e 10 tenente mé

dico, dr. Rodolfo Carneiro
Jung, para representar Q Go
uérno brasileiro na convenção
anual da Associação dos Ci

rurgiões Militares dos Estados
Unidos, a reunir-se em Detroit,
de 9 a 11 de outubro próximo.

r' .,'

Técnicos rU880S e alemães, disfarçados, estariam trabalhando intensivamente na Alemanba
Berlim, 22 (United) _ Téc

nicos russos e alemães estão
manufaturando novas bombas
voadoras em numerosas fábri
cas de armas ex-alemães, as

qudis estão trabalhando com

toda a sua capacidade _ se

gundo adiania uma informa
cão bem documentada e extre-
1namente digna de crédito;
chegada c Berlim e procedente
da zona de ocupação soviética

Os russos estão produzindo
armamento pesado, aviões de

jato, combustiueis para bom
bas voadoras e peças para sub
marinos e torpedos no mínimo
em 10 fábricas situadas em vá-
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Descoberto UID complot
.mr Argentina,.

BUENOS AIRES, 22 (United) _ A policia descobriu
€omplot destinàdo a fazer voar o palacio do Cençresso.

Encontrando-se em atitudes suspeitas no interior do Con
gresso o elemento naoionausta Ludovico Vitta,; foi este preso
e revistado encontrando-se em seu poder cinco bombas âe gran
de potência. Pormenores da descoberta foram fornecidos pelo
comissário dei cãmar« dos Deputados:

Vitta penetrara no edifício aproveitando-se do momento
em que ctieçauam. várias damas da sociedade argentina.

Segundo os técnicos, as bombas encontradas em poder de
Ludooico Vitta eram de poder suficiente para fazer voar o pa
iacu: âo-Conqresso.

Turquia responde
ANKARA, 22 (U. P.) _ Foi entregue hoje ao encarregado

de negócios soviéticos na capital turca a resposta da Turquia
à nota da União Sov,tética sôbre o futuro dos Dardanelos. ,Acre
dita-se que o texto da referida nota seja âaâo a, Ipublicidade
nos próximos dias.

--·A-

'Expurgo ns círculos literários
MOSCOU, 22 (U. P.) _ A conferência dos escritores de

Leningrado resolveu expurgar os círculos literários daquela
cidade das tendências "decadentes" estrangeiras. Esse expur
go foi feito, atendendo a uma exhortação do Comité Central do
?artido Comunista, sôbre a defesa da Ipuresa ideológica. Em
outro reunião comunista local foi ordenada a intensificação
da vigilância em todos os organismos do partido.

Jorrou petróleo em lugar de salgema
.RIO, 22 (Via Aérea) _ Informam de Aracajú que jorrou

Petróleo. em Sergipe, causando enorme sensação. Acrescentam
as informações, entretanto, que o poço perfurado pela Com

panhia Ibura, Indústria Brasileira de Alcalinos, foi dínarruta.
do, pois o objetivo da empresa era encontrar salgema.

Nã,o passa
de boato

f,hegou a

Havana

VIOLADO o ACÔRDO DE
POTSDAM

Londres, 22 (U. P.) - Os

_

Informa-se que os russos e�- russos 'continuam fabricando
tao empregando grande nu- armamentos na zona sooiéiica
mero de té�n)�cos e en:genhei-I da Alemanha, violando dessa
ros ge�mamcos, cuidadosa- forma o acôrdo de Potsdam.
mente disiarçaâos, em todas as Foi o que informou um porta
usinas. Tais empregados são, voz do Ministério do Exterior

provavelmente, melhor ali- briiârõico na base de informa
mentados e pagos do que qual- ções secretas recebidas' pelo
quer outros alemães.' Govêrno de Londres.

Fortes tremores de terra
BAGADAD, 22 (U. P.) _ 100 casas e edifícios do govêrno

[oram destruidos em consequência de tremores de terra ocorri
dos em Penjuin e Sulaimanyiah, distritos situados ao nordeste
de Iraque _ segundo se anunciou hoje. A única lista de víti
mas até agora disponíveis mostra que morreram 6 pessoas e

14 ficaram feridas.
•

Os abalos sísmicos continuam, tendo o govêrno do Iraque
enviado imediato auxílio á população afetada. Esses tremores
de terra tiveram íníçío ontem.

rias regiões da Alemanha por
êles ocupada.

Está disposto a aplicar sançoes
LONDRES, 22 (United) _ o govêrno britânico está dis

posto a aplicar sanções econômicas na Polônia, se o regime de

Varsóvia não" cumprir a promessa de Potsdam sôbre a realiza

ção de eleições livres, no outono. Essa declaração foi feita por
um porta-voz oficial britânico.

Notícias do País

TERMINADO o INQUÉRITO
Rio, 22, (A. N.), - Segundo

declarações.do almirante 'Nei
va, já se acha terminado' o in

quérito sõbre Q sinistro do na
vio auxiliar de nossa armada,
o "Duque de Caxias". O almi
rante Neiva foi o presidente do
inquérito.

PROVA DE.. GRATIDÃO

NOVAI--LEI'OE lMPRENSÂ'
Rio, 22 (A. N.) _ Anuncia

se que o Govêrno cogita elabo-
'

rar uma nova Lei de Imprensa,
estando em estudo Q respecti
vo ante-projéto.

DENUNCIARAM COLETI
VAMENTE

Rio, 22 (A. N.) _ Por moti
vos l,igados à admi,�istração;
todos os membros âa. Comissão.
Central de Preços apresenta
ram, ontem, ao Ministro do
Trabalho, os seus pedidos de
demissão, sendo o. fato levado
ao conhecimento do Presiden
te da República. O pedido de
demissão coletiva não, importa
na extinção daquele orgão,
sendo igualmente mantido o
tabelamento em vigor ate pos
teriores providências.

BATEU O RECQRD MAR1TI
MO ENTRE BELÉM E NOVA

YORK
Belém, 22 (A. N.) _ O vapor

"Bloomgonton Vitorri" acaba
de chegar a esta capital, .

com

pletando em sete dias e horas
o percurso de Nova York até
aqui, o que constitue Um re

cord de velocidade marítima
entre os âois portos..

'

>li<

Rio, 22 (A. N.) _ O prefeito
'Hildebrando Góis assinou o se-

RIa, 2 (Estado) _ Çorria guinte ato: "considerando o

ontem a noticia 'de que a gene- interêsse que dona Carmela
ral Góis Monteiro havia soltei- Dutra tem dado, ás questões de
tado ou solicitaria dentro em assistência social no Distrito
pouco exoneração da pasta da Federal; consideranao que é
Guerra. Ouvido a respeito de- justo perpetuar na-Secretaria
clarou s. excia. Geral de Saúâe e 'A�sistência
"Não tem fundamento al- todo, êsse ativo âeootamento,

gum esse bo�to. Apenas deve- resolve dar o nome de "Carme
rei entrar em jérias reçula- la Dutra" ao hospital da Se
mentares ainda esta semana, cretaria Geral de Saúde e As
possiuelmetsie d e p o i s de sistência",
amanhã, devendo passar a res

ponder pelo expediente o meu

substituto legal, general Con
robert Pereira da Costa".

FESTEJOU, ONTEM, O ANI- AFASTADOS OS NEGOCIAN-
VERSÁRIO DE SEU RE- TES INEXCRUPULOSOS

GRESSO Recife; 22 (A. N.) _ O Ser-
Rio, 22 (A. N.) _ O Regi- Viço de Intendência do Exérci

menta Sampáio, organizaçáo to,.em colaboração com d Co
militar que tanto se distinguiu missão Estadua.l de Preços, es

na guerra contra o eixo, teste- tá assentando bases para um

ja hoje' o primeiro aniversário novo tabelamento, em face dos
de seu regresso ao. pais, do tea- preços atuais, considerados
tro de operações na Itália. elevados. Em sindicância rea

lizada por aquele Serviço, foi
conhecido o preço exato de »a
rios artigos, tendo sido afasta
dos os comerciantes inexcru
pulosos, cujo lucro era de mais
de cem por cento.

Havana, 22 (U, P.) _ Che
gou à capital cubana o cruza
dor escola Argentina, em via

gem de instrução. Foi prepa- DESIGNADOS PELO MINIS-
rado um programa de festas TRO DA GUERRA
em homenagem aos aspirantes Rio, 22 (A. N.) _' O sr. Mi-
da marinha de guerra argenti- nistro da Guerra âesiçnou. os

na. [capitão médico dr: Itibere de
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,Aos nossos

Agentes
Leiam, todo dia esta coluna

até o 'fim
-- Pedírnos ,avisar pJr, telegra

ma. quando o' jornal nao chegar
no me.mo dia.

1.,

no armário.

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso.. Cr$
N ..:;, m e r o avulso
domingo' ..... c-s : 0.'5;�

,

No interior >.

Ano Cr$ 90,00
Semestre ' «

:
Cr$ 50,00

Trimestre :" Cr$ '30,00
Número avulso. . Cr$ 0,50' '"'

�'
.'

80,uo
45,00
25,00
9,00
0,4u
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Que foi Proserpina?
Nada patroa; os garotos

acharam um pedaço de pão

Anúncios mediante contrato

. , �

; .�. � �t'

Vendedor por conta propria':
PLACIDO MAFRA - B€lzar de lV,I6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

TELEFONES MAIS l'<lECESSITAD05,
Bombeiros ,........... 13t�
Polícia ' ' ,.... 103i"
Delegacia O. P. Social............ 15780
Maternidade "" .... ,............ UH
Hospital Nerêu Ramos ..•.• :.... 831-
San!" Casa, " .. ,

tOl&-

Casa de Saúde S. Sebastião .•.••• 11'5'"
"Assistência Municipal .........••• 166-
Hospital Militar 11,1
14° B. C. 1530t
Base Aérea , ,............... 786-
7& B. L A. C. 1593
Lapi tania dos Porto. , . . . . . . . . . . . • • 1380
'16L C. R. 160&>

Fôrça Policial ..............••••• 1203,
Penitenciária 1518
�O l';sta"" 102i

I MA G�ze!a" !656

J • Diário da 'farde' IS7�

�, B. A.'...................... 16H
Emp. FlUl�r.2ria Ortiga .. ,....... �D6S;:'

ELEG4NCIA, CONFORTO
.

E ECONOMIA,
consegue-se com os trajes sob-medida.

'

GUASPARI

Boa

,ó

/
\
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:LIRA TENIS CLUBE
dancanté olereoída

. '

aos

-- Domingo, dia 25, com início às
Grêmios �mericano, Estudantil, Marabá
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"horas, tarde
e Icaraí ..

Vida Social
ANIVERSÁRIOS geou largo círculo de relações I

C JANTO De OlA

Ji'Ienina Maria Wanderley I nos meios médicos, sociais e l
22 DE AGOSTO

Regista a efeméride de ho- esportívas, sendo que, neste úl-
Festa do Puríssimo Coração de

je o trau,,8'curso de mais uma timo, destacou-se no tenis e na
atualidade : Maria

festiva primavera da galante 'navegação. à vela, onde con _ COMPRE SEU EXEMPLAR I.
Foi S. João Eudes que teve a

me,nina Maria Wanderley, di- quístou lauréis. HOJE MESMO! t primeira idéia desta solenida-

léta filhinha do sr. Vivaldo Ao ilustre médico visitante, 3 I' de. Mas, Reúna - sempre cau-

Wanderley, tripulante do va- nós desejamos feliz estada ries- C��!Ó��_�� telosa quando se trata de devo-.

por "Carlos Hoepcke
"

e de ta cidade. _ ções novas - concedeu a festa

sua �x.ma. espôsa d. Maria VIAJANTES DA CRUZEIRO' P lU"
só mais tarde a uma ou outra

. Wanderley. DO SUL e us l......UDIClpiOS díocése. Foi em 1855, que a Sa-

.Menina Náura Lúcia Gomide Relação dos passageiros qúe " grada Congregação dos Ritos

Registamos, com prazer, na I embarcaram nesta capital, dia

A
; -

t
.

O' I'
aprovou um oficio festivo que

data de hoje, mais uma prima-i 18�8, pela aeronave "T'apuio ", questao d.o r1flo em
__

o

·umenau tem por objeto o culto do Pu-

vera da graciosa menina Náu-l da Cruzeiro do Sul. ' 19 _

ríssimo Coração de Maria! As

Ta Lúcia, díléta filha do sr. Ira-I Para Porto Alegre. Léo Gap- O atual problema do abaste- das autoridades constituidas. razões deste ;Culto: são óbvias.

já Gomide, competente chefe I pmayer e Luiz Eduardo de OTI- cimento de trigo em Blumenau E' claro que a medida Veneramos no Coração de Ma

da secção 'de Drogas "da iirma', veira Santos. tem despertado gerais comeu- causou desapontamento por ria o ,símbolo de sua imacula

Hoerpcke S. A. In. Com. e de Desembarcados na mesma táQos, em virtude da situação parte dOE! que sempre tiveram da santidade seu amor de

sua digníssima espôsa sra. El- data: em que se encontra este pro- grande lucro na farinha de tri- Deus e dos homens. Ao lado da

.za Silva Gomide. Procedente de São Paulo. duto, de dificil obtenção pelo go. Mas, não se pode deixar de devoção ao Sagrado Coração
Com uma lauta mesa de do- Abrão Kor.n, João Buatírn, Er- preço legal e da existência do reconhecer a acerto da medi- de Jesús desenjolve-se cada

ces e guaranás, a galante Náu- neste Frederico Shater, Pedro "câJmhio-négro", já do conhe- da posta em pratica. I
vez mais a veneração 'do Cora

ra Lúcia, recepcionará, na re- Horst Shafer, Nunes Pires e cimento de todos. De fato, o E' bem verdade que o IPOUCO ção de Maria. Um forte estímu

.Sidência de seus pais, suas ínú- Pedro Silva.' trigo, alimento inspensável e tempo. para o. estudo da ques- Ia exterior veio das aparições
meras amiguinhas, .as quais. Procedente do Rio de Janet- principal /para os operários só tão, os constantes pedidos por de Nossa Senhora em Fátima,

por certo, aprovettarão o ense- 1'0. Lio Cesar Pelriter; Maria de pode ser enconteado em regiões telefone e mesmo, pessoalmen- onde Ela em meio dos horrores

jo desta data para desejarem- Lourdes Oaldeira Bastos, Luiz distantes, o que tacílrta a ação te, não penmítíram a aplicação 'ia P Guerra Mundial,' convi-

lhe muitas felicidades'. " Mário Correia F'reyesleben. dos 'que o conseguem para ven- completa da medida. Porem, dou á todos recorressem a Seu

Srta. Hilda Venz.on Passageiros embarcados dia de-lo por preço exorbitante em linhas gerais, grande foi .o Coração de Mãe.

�ssinala· a data que hoje 2b-8, pela aeronave "América nesta cidade. Várias foram aJS número de beneficiados, todos * * *

transcorre o aníversárto nata- 'CeIlitral" : reclamações que chegaram ás eles operárí.os. Eis, pois, um 23 DE AGOSTO

Tíclo )da graciosa senhorinha Para Curitiba. Luiz Miranda nossas mãos sôbre o lucro ab- assunto que merece o auxilio S. Felioe Berücio, Confessor
.Hllda .Vénzon, inteligente pro- Barbosa. surdo de alguns 'n,egociante,s, geral, Nasc-eu- Felipe aos rs de Agos
fessora de Educação F'ísíca, Para São Paulo. João Bua- que burlando a tabela, sem ne- Certos clubes não devem pe- to de 1233, em Florença. Em

que leciona, atualmente, no timo nhum receio 'das medidas puni- dír trigo para realização de París e Pádua estudou fíloso-

município de Tubarão, Para o Rio" de Janeiro. Dr. tivas, cobravam o quilo do festas, num momento como ês- fía :e medicina. Voltando para
Arão Cunha Aurélio Pinto Rotolo Euclides produto a Or$ 8,00 e até mesmo te, de crise, nem comerciantes, a sua cídade pátria, tratou de

'I'ransoorre, hoje, o aniver- Perrone, Maria da Conceição, I
a Cr$ 10,00! ! !. E os mais dispa- que auferem 'grandes lucros reconciliar seus patrícios desu

.sár!o natalício do sr. Arão Matilde Roque Viegas, Clóvis ratados. comentários surgiram com
.. outro negócio precisam nidos pelas lutas' parttdárias

'i Cunha, alto funcionário ,da tír- Viegas, Miguel Savas, Mário pela atitude que tomou a Pre- importunar a Prereltura.iA dís- dos Guelfos e dos Güíbelínos.

"Illa Hoepcke S.,A. In. Com. ejAbreu, Leda Monteiro' de Sou- feitura local, distribu�ndo_ 406 'tribuíção para os que realrnen-. Em 1252 pediu o hábito dos

-elemento muito conceituado no 'SI3 Brasil, Dr. Darkles Telespi- s,ac?,s de farinha de trigo, libe- te, necessitam é justae só :pode Irmãos leigos da Ordem dos

.comércío local. 1 res, Manoel Julião Pinheiro e lado� pe_lo, pro!?-rama, n. 40.5, de s_er_ olh3:�a com _�i:rru'pati�� pelos B�e�vit,ª,s. SatisfeitQ.....Pe� ::desejo
Sra. Celma Vieií.�a 'Brandão :Sênjáníili. p-ilíto de Azevedo. CAEl;::;C, datado de 7 do corren- que desejam acabar, de uma retirou-se para a solidão do

Aniversaria-se, na' efeméride Desemba:rcaJdOs na mesma te. vêz para sempre, com os explo- Monte' Senário. Três anos de-

<de . hoje, a exma. sra. Oelina data. Entretanto; um exame sere- I rados do povo, agendado- pois, porém, os superiores cha

Vieira Brandão, víuva do sau- Procedentes de Porto Alegre. no do assunto mostra-nos o res do "câmbio-negro", para os maram-no de volta para o con

.doso conterrâneo F'elíx Mar- Ruben 'da Silva Qüeiroz, Fran- raciocinio honesto e o desejo quais só' existe um recurso: vento, nomeando-o mestre dos

-ques Brandão. ,
.

cisco Bastos Ribeiro e Jarbas de acertar .por pane das auto- o fuztlamento. noviços. Como tal compoz o li-

Srta. Olgtt Tanger Pere�ra., ridades competentés;
.

vro de Regras que' serviria mais
A data que hoje transcorre Paseagetros embarcados dia Sendo Blumenau uma cidade (Do Correspondente) tarde de fundamento para a

regista ,o aniversário natalício 21-8.' industrial de' primeira grande- elaboração das constituicões
f ,da prendada 8'enhorinha Olga· Para Curitiba. Afonso Shwai- za, com avultado número ,de " da Ordem. Obed'ecendo á

e

voz

"Tanger, fino ornamento da S/Q- gero o!!�rário's, estes se; �iam. cp'.m
. VENDE.:l\I-SE dos superiór,es .fez-se omenar

,-eiedade loeal. Para São Paulo. Rübe,ns AI- dIfIculdade de adqUlrIr o mÔ'is-
, .

"' de sacerdote e dedicou-se à
Artur Rosa. Filho va,ro

. da Silv�ira, I.ngeborg pensável,'J)iroduto, lJ,ão só 'p�lo·. Dois (2) b��galo.i ttovolÍ, M�. pregação da palavra de Deus.
Faz' a11Os, ;na efeméride que Bauer Viana, SÓifia Renaux preço, como tambem, pela dlS.,. ,t\1od,?1I no EstreIto. à•.rua� Sl!Incto. Em 1267 foi eleito Superior

't ,. l'
SaraIva. n," 76 e BenJamIm Con.- .'

I

llOje tran,scprre, O sr. Artur Bauer, Augusto B�wer, Jacop ,ancla em que se lp.ca lzam as tanto n.O '113. Tratar à'rua Con' 'Geral de sua Oro,em. Durante
"Rosa Filho. " Orbez e . .orlando Carioni. panifica9ões. Resol:veu'.1 então, .�lheiro Mafra. n. >4'�B, 'sohrado•• seu govêrno não ,conhecia ou-

Srta. Nazaré Goulart' Pata o Rio oe Jruneiro. Da" a Pr��elJt�ra, por m�dlda de

T
'

.

t.ra' preocupação senão a ex-

Festeja, na data de- hoje, vid, Banack,: Juljo Nilson Dio- expenen,Cla, o que e' �at�ra�- ERRENOS pansão da religião.' Por isso,
"Illais uma primav:éra a gra.cio- go, Silvio NasCÍmento Mal'ce- mente aconsellhavel, dlstrIbUlrl. " .

mandou aos servitas que estu-
'sa senhorita Nazaré Goulart., lino, Sidney Nocetti, Leodegá.- parte dos 400 sacos 'entre., os Vende-se na Rua Fehp� Schmldt. dassem as mais diversas lín-
<diléta filha ,.do· ,"'T. Jos� G·o;�lart·. rl'o Bous'on, O·'sm·ar Alves R.I·- estrubeolElci.mentos industriais de' prolongamemto da Rua RI" Grande

.g f'· d" d· d" _ u
.. do Sul e n", S..rv.idã.o F:raT'lzoni. uas a 1m e serem man ar OS

Sra. Enoê da Luz Mac,uco beiro, Arabela Esmeraldino l::upo;tancla, atendendo:, �s-I ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO para qualquer país, onde o ser-

A data de hoje regista o ani- Ribeiro, Han§ Wolfgang Ru- SIm a das,se que em prImel!:'o A. L, A,LVES viço do E:vangelho .exigisse sua

versário n;;ttaHcio da exma. dolf Kleine, ,Il'rucema Julieta logar deve merecer' a atençao i Rua Deodoro. 35. "-7" Tel. 784 presença. Ele mesmo ·empreen-
�sra. Enoê da Luz Macuco, p,ro- Lascáris; Paulo KUintz, José deu muitas viag.ens por toda a

genitora do ,sr,s: Valdir e New- Pedro Gil e Juve'ndo Tavares A' V I.. S. �O· Europa, tornando-se, por .sua

'ton da Luz Macuco. d'Amaral. Embar,cado última .; prudência, conseLheiro do Jm-
Sra. Célia Campos hora para São Paulo, Sr. Pedro perador Rodolfo de 1Írubsburgo.

Aniversaria-se, na efeméri- Silva. t. ANpRIANI & .�IA. LTDA., estabelecido � Ruo Coro,nel Cunha Clemente IVO deu a F.elipe J tí-
.de df) hoje, a exma; sra. Célia Desembaroados na mesma

n. lO, na CIdade de TIJucas, neste E.tado
.. fabrlca�tea d'o. afamadas. tulo de '''Pregador Apostólico"

.... A telha. ha,ncesas. marca «ARANHA», comumcam QOS seus amigoll e' . ..
. ,

,,-,a,mpos, esposa,.do sr. Ip,ro.fes.,. data. " fregueses que. dado o aumento e melhoramentos feitos em sua
com o dIreIto de pregar ,em

"Sorr CustódIo Campos, lente do Procedente de Curitiba. Eloy fábrica, elltaréio em condiçõe. de atender - A PARTIR DO MtS DE qualquer país do mundo com

l'nstituto de Educação. Gonçalves. JANEIRO DE 1947 - paI' preços relat,ivamente baixolI, quaiilquer pe- áutoridrude paJpal. Em 1274 te-
Menino Afonsinho , Procedente de São Paulo. didos de tel�as. tel?,õ.s e tijolos d� argila.

. ve ele que acompanhar a Gre-

Completa, hOJ'e, o seu tercei- Lutero de Lima, Lucy Carpes
AproveItam aInda o oportunIdade paro aVllar a todos os conau- ." XO C '1'· dI L··-midore. dos seus produtos -- com rellpeito ao procedimento de ce�tos gano aJO Oncl 10 e .1ao,

'TO aniversário natalício o me-' de Lima,' Jaime Mantel'macher, especuladores -- que s6menté. garantem a cla ... ificaçéio dos lIeu. orti- onde foi admirado. por causa

nino Afonsinho, diléto filho do Vi6tor Dequech, Julio Gald- gOB, quando v6�didog diretamente pelaI mesmos ou pelos lIeu. repre- da facilidade e elegancia com

sr. Erasini Sales Galindo, con- zinski e Frederico P�tulo Deu- lientante. autOrIzados, 4 v, • 2. que manejava vários idiomas,.,
-tador do I. A. P. C. tsch.

2OO "Ih
-' -

d
Prevendo que ia ser nomeado',

'" '" '" Pro.cedente do Rio de J,a:nei- mi oes para a construçao a Bispo, retirou-se nosso s�nto \--VIAJANTES
\....

1'0. Sey,ero Simões, Jorge dos

C"d d U S p
maIS uma vez para o ermo e

Dr. Vitor Gutie'l'l'ez Santos Costa, Osvaldo Bitten- « I a e niversila'ria» de· aulo morr,eu, em Todi� aos 22 de
Enoontm-se entre nós o sr. court Correia, Dor,aüy Rocha , II Agosto de 1285.

,dr. Vital' Gutierrez, médico de Correia, Gisela Wahle, Karin S. PAULO, 22 (Via Aérea) - A !R'eitoria da Universidade

gra�de !pres-tígio nesta Capi- Wahle, Flora Bott, Paulo Mal- de São Paulo acaba de obter o empréstimo de 200 milhões de
tal e em Lajes, onde atualmen- burg, Felipe Vieira, Amadeu c.ruZleiros que vinha pleiteando, há algum tempo, junto ao go
te dirige a

.

"Maternidade Mo- Antônio Ferreira, Olodoaldo verno estadual, a fim de .construir a "Cidade Universitária",
delo", da (cidade s.e.rrana. Pinto de F,reitas, Aroldo Avila\em São Paulo.

S.g. ll'esidiu em Flonanópolis ROlcha, Zulmira Araujo de Consegmimos apurar que as obras serão atacadas de tal
ale;unS anos1 onde, mercê de

I Freitas,
Norma Araujo de Frei- � forll).a que a inauguração of1cial coinci:da com as comemora

lSUi1, capacidade profls'sional e tas e Marl8lte Araujo de Frei- ções do 4° centenário da fundação de São Paulo, ou seja, a 25
'do seu cavalheirismo, grau- tas. ele ianeiro de 1954. . I

.

. -) ...

I,
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Notas 'rurais'

,

I

José Menezes e Edwiges
Menezes

Bertoldo Redrigues, e
lidia Rodrigue�

ATENÇÃO
A PESTE SUINA está cau

sando calamitosos prejUlZOS
nos rebanhos de porcos dos
Estados de São Paulo e do Pa-,
raná. É necessário vossa ajuda

'

ás autoridades do Estado de
Santa Catarina, a fim de evitar
esta terrível e tão 'mortífera
moléstia que ameaça invadir a

suinocultura do vosso Estado.
A �INSPETORIA R'EGIONAL

DA DIVISÃO DE DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL em SÃO

IJOSÉ, FLORIANÓPOLIS,I ape-
,la para o valioso apoio dos -se-,
nhores criadores que será pres
tado pela observação das jns-jtruções seguintes:

1 _ AVISAR imediatamente I
ao Serviço Veterinário mais,1
próximo o aparecimento de I'qualquer moléstia que surgir
na vossa criação de" porcos;

I2 _ ISOLAR ou melhor SA
CRIFICAR todo animal doen
te para evitar que a moléstia
se alastre a toda criação;

3 -'QUEIMAR OU ENTER
RAR bem fundo com uma boa
camada de calos porcos que
morrerem;

4 _ NÃO JOGAR-l1J)s rios e

NEM�nEIXAR que os urubús
ou outros animais devorem os

porcos mortos, evitando assim
que a moléstia se propague 'ás
criações vizinhas ou mesmo
distantes; _

5 _ NÃO COMPRAR e NEM

TR�AR tPOl1COS, sem os res

pectívos exames e atestados de
sanidade, fornecidos GRATUI-'
TAMENTE, pelos funcíonáríos
do Serviço Veterinário compe
tente, para evitar que a Peste
Buina ataque vossa criação. I6 - ISOLAR rigorosamente '

'vossa criação de porcos não :-....._. �-----....--------_---

deixando entrar pessôas extra
nhas e' nem animais, bem co-
mo caminhões ou outros veicu-
las que não estejam 'bem lim-
pos e convenientemente, desín
fetados com cal;

1 '_ DESINFETAR com de-
'

.sínfetante apropriado (SOd,a a

I2 ou 3% em agua de cal a 5%,
solução de 'creolina, Cal

vir-I,g�m, etc.,) os mangueírões, po
cílgas e tanto quanto possível
os demais locais de permanên-I'da de porcos;

8 - NÃO ALIMENTAR" a
vossa criação de porcos com

Lixo ou Restos de Alimentos ."

contendo carns ou ossos de
porcos, salvo quando forem an-
tes submetidos a rigorosa fer
vura;

9 _ QUALQUER porco re

centemente comprado, trocado
ou ganho, não deve ser rogo
.íntroduzído na criacão. Deveis
deixar o animal pelo .menos
um mês em observação em ío
cal separado;

10 -c-r- Sendo a VACINA a

"única arma" que previne a

Peste Suina, esta Inspetoria
está estudando os meios de sua

obtenção, visto que no momen

to há grande escassês do referi
do produto biológico, em virtu
de da grande aplicação e pro
cura que ela tem tido nos

grandes fócos do norte dos Es
tados de São Paulo e do Para-
ná:

.

ii Íl- PARA QUALQUER ES-
': CLARECIMENTO OU ASIS
TÊNCIA, os Srs. Criadores de
vem procurar o Serviço Vete
rinário mais próximo (Depen-
dências do Serviço de Defesa .,. . ,

"

Sanitária Animal do' Ministé- F,l�nanopolls,' SIta a _rua Jo�-, ---------------
ria da Agricultura em' LAJES q1lim Vaz, S/N, em SAO JOSE, I RETIRARAM SÜ;,.S_ CANDT- .

FOR�O UNIÃO, MAFRA, TU� ��TADO DE SANTA ÇATARI- DATURAS

BARAO, . BLUMENAU, ARA- S'- J
'

30 "I Tôdas as bebidas. inclusive as

RANGUÁ e 'JARAGU<\. DO
ao ase, de Julho de ... , fabricadas em outros Estados,

SUL) ou, entço, a Séde d�a Ins-
1946. ! -retíraram suas candídaiuras,

, para reinar nos lares catai:'

petoria Regional da Divisão de Altamir Goncalves de Azevedo
1

111enses,
- em vista da certíssi

Defesa Sanitária Animal em Inspetor Chefe
' ID9 vitória do aperitivo KNOT

:===:::::;:======;=:::::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;:�=-:;:::--_:__----'--_---__ ..

\Economia e
�!lIfIIIIIIIP��

Fmcmccs
, 1 COOPERAÇÃO ENTR,E O CA-

I j 'PITAL E ,O TRABALHO

I
Londres, (B. N. S.) - Lord

Me Gowen, presidente das In
dústrias Químicas Imperíaís
,da G.rã-Bretanha (leI), em

I discurso .para os proprietários I
"de navios em Liverpool, se re- r.

feriu ao bom trabalho dos ....
70.000 operários das 30 fábri
cas das ror.
Homems e mulheres, de vol

ta das fôrças armadas, disse
Mc Gowan, revelam uma disci

plina e 'uma vontade de traba-'
lhar qeu não era possível en-

I. contrar dePd?i,sl da >.primeira

I
guerra mun la .

A estreita cooperação entre
os gerentes e os trabalhadores

----------------._-,-_-_-.-_-.,,-,,'::=�-_-.-._-_-.----- é um dos fatores das boas re-

,

----
- I'

Ilda,ç�e� abg�r� �einantes na in-

G
ustrra rítâm.íca - e Mc Go-

ADVO ADOS wan diz que a cooperação de-
.' � ve se tornar ainda mais pro-

funda.
'

"Os gerentes devem dedicar
muito mais tempo a explicar
as coisas aos.. empregados
exrplícar a nossa folha de ba
lanço, os nossos problemas de
mercados, as nOSS3JSo dificulda-

"

des de matérias primas, o nos-:

so programa de expansão.

participam aos pa'ren tes e

pessoas de suas relações, o

oontrato de casar):'lento de seu

. filho SIMEÃO. com a senho-
rUe Iorre

'

Rodrigues.
FpoUs. 15-8-1946.

participam ao. parentes e

peaaooa de suas re1açõel; o

contrato de casamento tie
sua filha IONE. com o sr.

Simeão MeI'\8zes.
Fpoli... 15-8-1946.

I
.1

SIMEÃO e

CONTA CORRENTE POPU:L..AR
Juros ��/2, a, 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S� A.'

Rua

CAPTTAL: rR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.0po.OOO,OO

Trajano, 23 •.FlorlãnõpolIs

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo FeHpe Schmidt '52 �

Edifício Cruzeiro· - Florian6polis.
Sala 5

.mtil $1: [.]tl r� i d 3 ;J � r.i.l i (.] �MI
.

..
. r

Para· .Transporte Econômico Interestadoai

Escolha u'm Internaticnal

o traft6.pode �() nas. estradas exig� um caminhão cem
,

,
'

.resístêncía fôrça, economia e vida longa.' E estas 'sãa as

razõ,es por, que tantos operadores escolhem os caminhões

International para serviços entre Municípios e Estados.

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

'

mico e de funcion�ment<> suave, 'proporciona maior rendi-

mento com menor consumo de combustível. _' unia grande
"

,

vantagem nos transportes a Ionga dístâncía por estradas

acidentadas.

Procure conhece� melhor a série International, pedindo-noB
folhetos deswitivos e

o

II
-
--

COM OS produtos ela I.te..... ,

tio.al Hon•...; V. S, obti.
a proteçe'lo de 115 .,_ de

_itftd.r�

t n f o r m a
ç

õ

e s sem

compromiSl!'Q.

Conceswiorirrrioae

RAMOS &: CIA ..

Rua Io ô.o Pinto, 9 -'- Cx. P�!ltal 220 - 'Fone 1.6\n
Tel, Sornorc.

c_

PERDEU;SE

,.

Um molho de ch ave s, GrFoti· VendE-sà um •• de 10 por 30 m'e-

fica-se .a quem o entrfg:>\" à Rua t::": .it�ado em local servido pellZ
Conselheiro Mafra nO 40 I Lmho Clrc,:hu. .

\ .

3
. Informaço8s: Rua Fehp"EI SGlh-
v • 2 midt. 2 -- l' andar -- Sala 3,

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

. Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NA�URALIZAÇÕES
Títulos Dealaratóri�s

ElKlrit. -- Proça 15 de Nov. 23.
lo. ondor. !

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

.TERRENO
.

,

FARMACIA ESPERANÇA
/ do Earmaeêutleo NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras -;-- Homeopátias - 'Perfu-
. marias' - Artigos de borracha.

.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

.
..; �

Auxiliar

\

Necessitamcs de três euxiiliares para trabalharem em nossa

matriz de, Curitiba. E' necessário ter prática de algum dos
seguintes ramos: Peças para automóveis, pneus e Jcessórios.
rádios e refrigeradores ou ferragens em geral. Escréver carta
do próprio punho. citando idade., se é reserv ista, reler ências,

pr'�t�n�ões,' etc
AGÊN::::IA MACEDO

.

HERMES MACEDO & crx,
RUA �ARÃO DO RIO, BRANCO. J95

I,
'

, CURITIBA-PARANÁ �

QU�R VESHR·SE COM (ONFORlO
PROC�RE A

Alfaiataria
E HEGAM","

Mello
RUI;! Fel iope Schmi-tt 22 ,- So b t s do

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

f
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G eIYADO-Sexta-felra 23 de Agoslo ele 1948 5

CLUBE 12 DE AGOS.TO.�-Sábado, dia 24, grandiosa soírêe. Domingo, 25,
.demíngueíra Infantil, com início ás 15

I

horas. 7 de Setembro, .cencerte da Orquestra
Sinfônica e grande baile em homenagem à Independência

e dedicado às debutantes de 1946.
/

•••••••••••••••••

Um capitalismo que
interessa o operário I

,CONSELHO ADMINISTRATIVO I

DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

, '

1200. sessão regimental, em 19 de agôsto .,
1946

A hora regimental, sob a presidência do dr.
Ylmar Corrêa e com a presença dos 5r5. con

selheiros José B. Salgado de Oliveira e Jairo
Callado, o sr. presidente declara aberta a ses-

-são, Funcionando como secretário o sr. Luiz
-Osvaldo Ferreira de Melo,

Expediente
A sessão .que se realizaria dia li, não se

,realizou. em virtude do falecimento, no Rio,
-do ilustre catarinense dr. Altamiro Lobo Gui
marães, deputado federal por nosso Estado,
-tendo sido naquele dia suspenso o expediente
-em tôdas as repartições públicas,

O sr. secretário lê a ata da sessão anterior,
• que, posta em debates, é aprovada sem ernen

-das,
O sr. secretário procede. a leitura dos se

�guintes documentos:
Ofícios ns. 610, 611 e 612, da Interventoria

federal, encaminhando os seguintes projetos
-de decretos-leis: 1) que dispõe sôbre a con

..cessão' de auxílio para funeral às famílias dos
extranumerários; 2) que eleva o padrão dos
vencimentos do Chefe do Serviço de Registo
,de Estrangeiros; 3) que abre os créditos' de
Cr$ 25,000,00 - Cr$ 21.600,00 e .. , .... ,.,

'Cr$ 70.000,00, suplementares, respectivameuce,
às verbas 4·()37, 1·026 e 1·062, do orçamento
vigente. Ofício n. 139, do. Departamento das
Municipa lidades, encaminhando os pr )FÍI.}� .ie
-decretos-leis das Prefeituras de Pôrto Belo,
<Que abre crédito de Cr$ 3,395,00,1 para diver
sas dotações; Blumenau, que fixa o scbsidio
e a representação do Prefeito para o corrente

� exercício, a contar de 1(, de agôsto; Lajes, q ue
fixa o subsídio e a representação do Prefeito,
para o exercício de 1947, Ofício do sr. A,
Junqueira Alves, devolvendo o decreto que
nomeou o sr, José Benedito S'l.��élclo de t rlivei
Ta, devidamente apostilado. Oficio do sr, fira
.sil Viana, comunicando a posse, na função de
Membro do C, Administrativo da Caixa 1::(.'0-
-nômica Federal, do sr. Fáu Guedes àa Fon
.seca, Oficio n. ] 41, do Depar-tamento .las Mu
-nicipalidades, encaminhando o projeto de de- I-creto-Iei da Prefeitura de Bom Retiro, que êais-
'-põe sôbre a criação de uma biblioteca puhlica,

EXPEDIENTE DA PRESID�NCIA
Apresentados os pareceres ns. 257 e 265. Oi

.pareceres ns, 247, 251, 252, 253, 254 e 255
foram postos em discussão e a votos, sen.;o
.aprovados,

O sr. presidente comunica à Casa o faleci
-mento elo ilustre catarinense dr.vAltamuo l ...obo
Guimarães, d�utado federal· por êste . Estado,

. e informa que delegou poderes ao conselheiro
Severo Simões, que.se encontr 1 no Riu, a re

-preserrtar êste Conselho nos funerais daquele
malogrado catarinense. Por fim, pede seja lan

,. cado em ata um voto de profundo pesar, pelo
-- falecimento daquele homem público a quem o

Estada- de Santa Catarrna tanto deve. A Casa
--aprova por unanimrdude.: � "-_ -- ... -

,

Ordem do Dva
O _.earecer n. 258 foi avocado pelo conselheiro

José 'B. 'Salgado de Oliveira,
Vão à impressão 03 pareceres

N, 257
A' Prefeitura Municipal de Indaial submete

.à consideração dêste Conselho o projeto de de
..ereto-lei determinanrlo L1Ut' 5e (ienomin� Hua
Barão' do Rio Branco a vi,� ptlblica que passa
:à margem direita :la Estrada �je Ferro Sallt'!.
'Catarina e liga as ruas 10 de Novembro e Ma·
rechal Floriano Peixo':;; RU2 ])1'. (',..,aldo
Cruz a que, tendo início na rua Marechal Deo-

�·doro da Fonseca, finaliza no Hospltai Beatriz

r Ramos e Rua Intendente Blaese S�nior a que,
..começando na rua Lauro ...\i_üller, alr.lVeSS2 a

'Tua D'r. Amadeu LU7. e �cguindo pela margem
·esquer.da do Ribelrd') elas Areia� t�:mil1a na

Avenida Getúlio va(o-�:!;.
S�n.tlo os homenageados brasileiros ilustres

:'�Que hem merecem a çistinção póstuma que se

lhes tributa, dando seus nomes à vias pública ••
pronnnciando-me favoràvelmente pela sua
..aprovação, apresento o seguinte

Projeto de resofu,ção
O Conselho Administrativo do Estado aproo

va, nos têrmos em que se'acha redigido, o .pr!)·
_jeto de decreto-Iei da Prefeitura.Municipal ,IL

Indaial, enviado com O oficio n, 123/1.568, de
2 do cor tente ,mês, do Departamento das M,,·
-nicipalidades,

S. S" em Florianópolis, 13 de gôsto de 1916,
Jai'ro Calfado, relator.

N. 265
A Interventoria federal, submete a apreciação

,-dêste Conselho o projeto de decreto·lei em que
..abre, por conta da arrecadação do presente

....exercício, o crédito especial de três mil duzen
-tos e sessenta e seis cruzeiros e setenta centa
'Vos (Cr$ 3,266,70), destinado a atender às
,despesas decorrentes da execução tio decrete,
-lei n. 159, de 31 de maio do corrente ano.

Aprovando a concessão do crédito em refe
,:rência, apresento à consideração dos srs, con

:selheiros o seguintet

Projeto de resolução
'"

O Conselho Administrativo do Estado apro
-ova, no� têrmos em que se acha redig.lào,· o pro
jeto de decreto-Iei da Interventoria federa,1"
"enviado com o ofício n, 599, de 8 do mês em

,�urso,
S. S" em Florianópolis, 19 de ilbõstO de

':1946."

I

Jairo Cal/ado, relator.

•••••••••••••••••

o novo ;emédio
de Deus

Descoberto acidentalmente du
rante uma pesquisa científica,
êste milagroso sedativo dá novo,
ânimo aos pacientes para re

sistirem à dôr ... age como a mor-e

tina, mas sem o perigo das pes
soas se viciarem. Seleções para
Agôsto conta como os médicos
estão empregando êste novo

preparado contra as torturas
da asma, da enxaqueca, do
parto, e outras espécies de so

frimento. Compre Seleções
hoje mesmo,

Também neste novo número:

o QUE PODE FAZER UMA BOMBA
ATÔMICA OS peritos da guerra
fazem aterradora descrição dos
possiveis efeitos da bom ba atô
mica sôbre uma cidade moder.,
na e contradizem diretamente o
Major de Seversky, cujo artigo
recentemente publicado em
Seleções alega serem fantásti
carnente exagerados os comen
tários sôbre a bomba atômica.
............ .........

Experiências pa ra o
tratamento da lepra
Londres,

- •

(D. P.) - A
'emissoT� de Moscou anuncia
que .0 iPlrofessor F'iletov está
realizamdo com êxito experiên
cias para o tratamento da le
pra.
As expeniências são feitas

por meio de enxertos de novos

tecidos e de injeções de "bío
estimulantes" , produtos quí
mlcos or�ânicos que agem da!mesma forma que as vitami
nas e as secreções endocrinas.
A emissora acrescentou que

em resultado desse tratamento
verificou-se melhora derímída
em vários casos, sendo porém
muito cedo para se admitir,
com segurança, a posstbíldda
de de cura completa.

O professor F'iletov que tem

mais. de 70 anos de idade, 'há
alguns anos transplantou teci
dos de um .cadáver para um

paciente que sofria da vista,
conseguindo pleno êxito nessa

operação.
:A emissora acrescentou que

o professor Filetov pretende
realizar novas experiências

I para combater a lepra decla
rando: "A lepra é minha íní

!mig'a".

.

.".,.

MACHADO. I. CIA.
Agênoia. e Repr..entaçõal em

OePCLI
'Matriz: Flol'ian6.poU.
'RuE:! 10&0 Piato i" n. "

C-c.!xa Postal. 37
FUiaJ: Crui;:iúmo

Rua, F10l'iano Peixoto••/n
CEdi' Pr<,,,,.tt.tl

Teleg..amQII: ·PRIMOS·
AQ'.nt� uo. ,principab
munJcipJoe d., E.t,,-i�

I A AUTOBIOGRAFIA DE BENJAMIN
FRANKLIN Amigo d� discussões

e de mulheres, hábil em aprovei
tar as oportunidades, Frank:lin
aliou sabedoria e esfôrço para
alcançar a imortalidade. Leia
esta famosa aut obiografia, que
narra desde as aventuras de seus
días de rapaz ate se tornar um

respeitável editor.

o TRABALHISMO INGLÊS AFASTA·
RÁ A EORO?" DO COMUNISMO?

Em'oora amadurecidos para re

gimes de extrema esquerda, seis
países afastaram-se dessa posi
ção "PÓS as eleições inglesas no

'_

an,o passado. Leia por que o fu·
turo do comunismo mundial po
de ser decidido segundo o êxito
ou o fracasso do governo tra
balhista inglês.

Dois �motores de
80·.mil cavalas
Turim. o,.. (U. P.) - Diver

sos técnicos da Companhia
Fiat partirão proximamente
para Moscou a fim de exami
nar ,a possibilidade de· utiliza
ção de dois motores de 80 mil'
cavalos, cons.truidos para 9S
navios "Roma" e "Augusrtus"
destinados á propulsão de dois
trarusatIânücos russos, que de·
vem garantir o serviço regular
de Leningtado a Nova York.

P A R E!
Peçam as fórmulas

Para fazer cerveja•• Cl'$ 50.00
Sorvete sem gelo. Cr$ 10.00
Fabricar vinagres, Cr$ 40.00
Registrem fi dinheiro pelo
correio; envio as fórmulas
registradas. pela volta do
correio.• - Pedidos a M, Leal.
Pindotiba, .• S. Catarina

Peçam uma. 2 ou as 3.

- ••• o ••• ';,,, o .... �.•••••• � •

PAZ DE EspíRITO Como nos !l-
.vrarmos de obcessões rnórbtdas,
terrores e complexos de infe
rioridade? Leia a condensação
dêste írvro que nos previ ne con
tra a crítica pessoal demasiado
severa ... e nos aponta como
transpormos os obstâculos à
sereuidade espiritual.

.

São ao todo 24 artigos interes
,santes e estimulantes, além da
notável condensação de llivro.
aeste novo número de Seleções.

COMPRE

SE!EÇÔES,
DE AGÔSTO

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM NOVE I�JOMAS
....................

Representante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
l'uo do Rosórto, 55-A, 2.° andar - R,io

......... � .

AMIGO!
Ouve, aos sábados, das 17,30

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

tóUca, do Instituto Coração de
Jesus.
"Eu sou o Caminho,

dade, a Vida".
I Viva Cristc Rei!

a Ver-

ESCRITÓRIO JUBlDmO COMERCIAL
(Com u_!!l Departamento Imobiliãrio)

Vendas de 'pinhais, fazendõ!s e emprêsas
Dir ...tor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Pestal 54

Endereço telell'..áfien: "Elibranco" _ Lajet - St. CatRrlna

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

� SELECÕES
I I

de AGÔSTO

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

prêsas. Assim afirma um ho
mem denegócios de fama mun
dial, em Seleções para Agõsto,
revelando os planos de quatro
companhias, a que está associ
ado, para reduzir os conflitos
entre o capital e o trabalho.
Compre 'Seleções hoje mesmo.

Tombém neste novo número:

LEONARDO DE VINCI - O PRIMEI·
RO DOS MODERNOS. VOe" sabia

que Leonardo de Vinc , na cído
em 1452, desenhou aviões e sub
marinos e previu a guerra atõ ...

mica? Leia êste estudo revela
dor sôbre o pintor extraordí
nárto que se adiantou ctnco
séculos à sua época como en

genheiro, inver;uor e cientista.,
......... '" .

O QUE PODE FAZER UMA BOMBA
ATÔMICA" OS perrtos" da guerra" �

fazem atérradora descrtcão dos
possíveis efeitos da borni.a atô
mica sôbre uma cidaae moder-
na e contracUzem dil'';?tfunente
o Major de Severslry, cujo arti-
go recentemente puoucado em

Sefeções alega serem fantãsti
camente exagerados os cornen
târíos sôbre a bomba atômica.

••••• $ ••••••••••••••

PAZ DE EspíRITO. Como nos
livrar de obcesfões mórbidas.
terrores e complexos de iníe-

,. riorida,je? Leia a co,ndensação
dêste lívro que nos previne
contra a critica pessoal dema
siadamente severa .. e nos apon
ta como transpor os obstáculos
à nossa serenidade espiritual.

.� .. ...........

24 artigos
da maior
atualidade I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMOI •

C��:ó���.:_ooJ

8 NOVO REMÉDIO DE DEUS
Descoberto por um acidente
cientifico, ê.te milagroso pro
duto dá novo ânimo aos pacien- .

tes, para suportarem a dor." age
como a �or:fi'na, lnas sem o"'ris-
100 de Ee' viciarem. Leia cbm.
(ilS médicos estão empregando
O uDemerol" contra as torturas
,ela asma, enxaquecas, partos e
outros sofrimentos fiSicos.

Sio ao todo 2;4 artigos interes
, santes e estimulantes, àlém da
Iiotável condensação de llivro•
liIe,ste nOV0 número de Seleções .

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÓSTO

Â venda agor� I
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS
....................

,
Representante geral na Brasit:

FERNANDO CHINAGLlA
"'0 do Rosário, 55-A, 2 .• andar - Rio

•••••••••••••••••

buidora dos Rádios
Victor, Válvulas
Rua_ r,,""elh.-irn

MISCELANEA distri-

e �is��,A ,TomeMafr� KNOT

Govêrno do Is tado

CASA

Decretos de 16 de açôsto de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Des-lUIIGI':

De acórdo com o art. 87. do decreto-lei D.

572, de 28 de outubro de 1941:

Edmundo Perciva aos Santos, Auxiliar de

"Escritório, referência VII, para, sem prejuízo
de suas funções na Diretoria da Justiça e Saú

de servir no Gabinete LIa Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, enquanto não fôr preenchi
do o cargo de Oficial de Gabinete,

Nerina Momm Côrte, ocupante do cargo da

classe F da carreira de Escriturário, do Qua
dro único do Estado, lotada na Diretoria da

Justiça e Saúde, para, sem prejuízo de suas

-:unções, substituir o Oficial Administrativo

classe 1, 'Maria Celeste Carvalho, lotada na

Diretoria da Justiça e' Saúde, enquanto durar

o afastamento desta, e a contar de 28 de janei-
1'0 do a !�o em curso,

(Reproduzidos por ter saido com incorreções). )
Decreto de 19 de aoõsto de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLV}�

Reformar:
De acôrdo com o art, 45, do decreto-lei n.

1.299, de 20 de março de 1945.

J"sé Joaquim Lacerda, soldado da Fôrça Po

licial do Estado, por ,ter sido julgado perma

nentemente incapaz para o serviço militar, per

cebendo o vencimento anual de quatro mil e

duzentos cruzeiros (Cr' 4,200,00).

I
I'

I Visite, sem compromissos

'UVR'A'Rl4 ROSA

I Rt!8 Deodo=o , 33
.

FlorianlÍlpoli!!

LIvros novo!! e usados.
em diverso� idiomas,

Atende encOIl1�ndafl d'e
obra!! editadas no Bra-siJ
ou no ·estrangeiro.'

Novidades todas
semanas

a • I
_,

, ,
,

"

conTRA FERIDA c Q€CFnTES ou I'1nTI6AS

_ *-=-
),

O' Sahão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
elA. 'WET�El, J NDUSTR IAL-,)OINV I LI.JE

TORNA ROUPA BRANQUISSIM :\A

�·��--------;-----�--Nb"""'_"�MNa.Bm"""""as � .

.

�
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IMPE.RIAL - ÁS 7,30 horas

Direção de PEDRO PAULO MACHADO - Última Exibição --

_ QUANDO DESCERAM AS

Amanhã, será
I realizada a penúltima _partida do turno, sendo contendores os I .

Com: Ra�R����d e Marjo

Quadros d'o Caravana do Jr e do Paula Ramos. em disputa da vice·lideran�a.lneN�e�������a: 1) - A Mar-

Bocaiuva x Atlético o jogo programado para ,domingo encerrando o I- turno. c�) da ri���.a;-d��i?���i�e-'
Pelà manb'ã J·ogarão Colegial e Cori;ados. ITa�ete ���L��r�l��r:��s 28 x

,
..

\
60 - Jornal.

ENORJlIE INTERESSE NO I da Base Aérea, Força Policial, monto pericl'ítava a sorte dos lo pugtltsta Wesley Muozon, Preços: c-s 3,00 .- 2,40.
JOGO DE AlllANHÃ 14° B. C. e Escola .de Aprendi- defensores da selecão local. natural de F'Iladélfia e com 1911 í'Im�., 14 anos".

Nos círculos esportivos da zes Marinheiros, diretor' do De- Tivesse o árbitro d� peleja, anos de idade, nq segundo as-, : .:

Capital já se nota desusado pantamento de Educação, íns- aceitado as ponderações da co- salto em 'uma luta de 12. Domingo: Odeon � Imperial.
entusiasmo pela realização do petor de Educação Física, pre- missão técn.lca da F. C. D., te- Ambos os pugilistas pesaram Nils Asther - em:

jogo programado p:;tra a tarde sidentes das Federações espor- riamos evitado as cenas 'o.cor- 137 libras. Montgomery, que O HOJl.;lEM QUE DESAFIOU
da amanhã, o ipenúutim'o do tivas e representantes da ím- ridas, com referência a expul- só logrçu dar um golpe sério Pc.. MORTE
primeiro turno do Campeona- prensa- e do rádio. são do gramado dos atletas no seu adversárro, foi derrota-,to da la Divisão, no qual se- Conduzido por atletas, á cha- Schramm e Teixeirinha, pois a do por nocaute, .poísMuozon o

rão contendores os respeitá- ma Sagrada da Pátria será de- finalidade não era outra, sínão golpeou víolentamenta em to
veis' "tea,ms"· do Caravana do positada no altar que será ar- a escolha . de elementos im- do o segundo assalto, até que
Ar e do. Paula Ramos. mado á porta da Catedral

.

Me- prescíndíveís a nossa Provável seu adversário caísse ao chão. ,

Ambos os esquadrões já rea- tropolitana, (linde ficará. sob a seleção, 'I'ratava-se de um treí
Iízaram os aprontos finais, e, guarda de militares até a ma- no amistoso, não uma partida PAGARÁ O VASCO A PRO

pelos Inronmes-que . .reeebemos nhã seguinte, partindo em se- em que estaria em jogo a vitó- :il'IESSA FEITA AOS 'SEUS
encontram-se concentrados pa- guída . para Bom Retiro, com ria de A ou B. e os rapazes de CRACKS 1

..

ra o grandioso choque 'que de- destíno ao Rio Grande do Sul; Blumenau, não. teriam esmere- Rio, 22 (A .. N.) - O Vasco

cidirá á' viGe:-H!l�:r:::;UI1!ç�. '., onde arderá .na pira do altar; ciclo em suas jQgadas. Faça- voltará ao velho continente.

,Ens3J�os tísícos e de .oonjun- da Pátria no, Parque Farroupi- mos justiça a selfçã'b visitante, Visitara o grêmio da Cruz de

to têm sido efetuados com .fre- lha em Porto Alegre.
.

e exaltemos o seu esforço, to- Malta, pela segunda vez, 'PDr-

quência, demonstrando que os .., do ele em prol do engrandeci- tugal, A excursão será realiza-

vinte e dois cotejadores estão. JOINVILE'E BLUjlIENAU, mento do mosso futebol, que o I!l:a no fim do ano,' .sendo bem

nas melhores condições para CELEIRO DEP'@RACKS trabalho de Leléco, na sua fase possivel' que a mesma se pro-
entrar na liça; prometendo o (Escreveu AryWáldo Póvoas) inicial.' mereça ,6� nossos Iongu« até a Espanha, onde

"match " atrair grande assís- Drn sucessivos artigos, te- aplausos, para que a fase fi- támbém o grêmio. luso já [o-
tência que se dellcíará com o nho feito realçar, o -progresso nal, tenha o êxito preciso. As- gou.
desenrolar do sensacional' 'co- .sempre ,Crescente' do futebol sim deseja, todo esportista O,jornal "O Século", .de Lís-

tejp.
'.

praticado em Blumenau e Joín- conclente, inimigo. de partida- bôa <já noticiou' o fato, afir-
• vile, cujas rendas em pelejas, rísmo, tão prejudiciais ao nos-

mando que, Q sr. Ciro Aranha

OS Ê�CONT1;tOS '1)E quer' erro cárater oficial, quer. so esporte. já aceitara o' convite para a

DOMIN'GO amistosas; ultrapassa qualquer � excursão de seu clube a Por-

O préllo menos importante expectativa, É uma demonstra- O GUARANY IRÁ A LAluTNA tugal. O embarque do Vasco da BRE TóQUIO - Spencer �raéy _� Gama deveria dar-se em finsdo atual campeonato amado- çã:o eloquente 'e' insofismável O valoroso
, esquadrão var- Van Johnson.

rísta, será travado na tarde de do' interesse que tem o público zeano desta Capital, Clube de dezembro, pois, a. C. B. D. --�--------�-

domingo próximo e encerrará das duas florescentes ,',cidades, Atlético, Guarany, seguirá no
não permitirá que seus cracks -

O'
,

o 10 turno do mfe�:r�o certa- pelo esporte- da pelota,' cujos próximo dia 10 de Setembro à sa.iam do Braail, antes. de t:e�-'
{

leume.
• cracks, constantemente 'asse- cidade de Laguna, onde en- m!n,a:do,o Campeonato Brasí-

�'f;�.AUético ,e Bocaluvà, os últi.- diados por emissários, vbido frellitará. o esqu3Jdrão do Fla- lelro,d.(3:��tebol. EI'e'trl·co· .�' Imos colocados na tabéla, serão dos'maiores centros, es,portivos mengo; local.
os -contendores.

. ,

do país, que mediante "contra- Por nosso inltwmédio a di-
Após a realizaçãó'desse pré- to,s vantajoso§i <{uerem levar o retoria da simpática agremia

lio, a F. C. .n. ,suspenderá o que melhor :�ssuimos no fu- ção avisa aOS que rucompa
campeonato para' a realização tebol barriga":veDde, preferem, nharão a delegação que o ôni
dos treinos do selecionado ca- renun!ciar todaS as, vantagens, bus partirá desta' Capital ru
taI'linense.. . que a maioria das vezes os dei- mo áJquela cidade ás 5 horas
Pela manhã, iniciando o se- xaria e;In melhores condições da manhã do referido dia no

gUindo turno do Campeo.nato de vida etc. Si
-

Joinvile nos ponto de estacionamento ao
Amadorista da Ségünda Di'Vi- mando.u um Baldéco,' Z;abot, la,do do Hotel La Porta.
são, defrontar-se-ão os quadros Bastinho, outro's não 'menos
do Colegial e do Co.roados, ,com valDrosos como Currage, Ru-

L

'início ás 9,30 hOTas. binho e Piazera, deixaram boa
• impressão a todos que tiveram

RECEPÇÃO DO 1"OGO ocasião de ass'istir o confron-
SIMBóLICO to de quilnta-feira última. Blu-

No próxima terça-feira' ás 20'me'n,au, bridou�nos 'com um on

horas .chegará a esta Capiltal o ze bastante homogênio e com

�r:çhote do FOgo.Simbóli,'co, que verdade.iro controle d�elota,
este ano se realIza sob a deno- sobresamido-se o tra,.J:(alho.' efi
minação de "Corrida da Paz"" ciente de Bráulio, Jalmo e Tei
em homen3Jgem ao grande xeirinha, já velho:s conhecidos
Campeão dl1 ®emÜlcraci.a Pre- do futebol ilheu. Na,cácio, Nel
sidente Franklin Delano Roo- sinho e' Bodinho, também atua
sevelt, ,cuja chama roi acesa ram de mo.do espetacular, pois
em Hyde Park, junto ao s-eu Brámlio, embora atuando na
túmulo. -

f posiçãJo de meia esquerda, au-
A comissão de re:cepção do xiliava a intermediária, leva:n,

Fogo Simbó1i:co esteve reuni- do. de roldão, seus companhei
da quarta-feira no gabinete do ros de ataque, fazendo ,perigar
sr. Prefeito muni�ipal, notan-I constalI1.temente,

a -cidadela,
do-se os srs. Capltao dos Por- guarnecidá pelo arqueiro Adol
to,s, Chefe da 16a Ci'rcunscrição finho, que teve que se e'mpre
de Re.crutrume!nto, Comandantes! gar a fundo, pois a tüdo mo-

RESENHA DAS PROGRA�
MAÇÕES PARA O DIA

23 DE AGOSTO DE 1945

9,00 - Bom dia rpara você
DIFICIL A TRANSFERÊN- .. 9,30 - Noticiário Guarujá -1'elegramas retidos
CIA DE TESOURINHA 10,00 - Nelson Gonçalves
Porto Alegre, 22 (A. N.) _ 10,15 - Ritmos portenhos Na estação - Sede acham-se

Os meio,s 'esportivos conside- 10,30 - Conheça os Estados retido OIS seguintes telegra-
ra,m agora, mais do que nun- Unidos _ Imas:ca, dificil a transferência do 11,00 ----. Bazar de musicas Mário Bak!ijão - .José Ger

excelente ponteiro Tesourinha, 12;�0 Ofere�imentos musicais mano Coelho -,- :Hynl'e�m�:Hlir
do Internacional para o Bota- 14,00 - INTERVALO. go Moreira - Tte. Leomdas

fogo, clube carioca que o pre- 18,00 - Pensamento social Herbster - Otto BreneT
tendia. catoHco Maria 'Silva - Henriqueta /Pe-

18,i5 - Alma portenha teiseiP, - No'emi Cabral

18,30 - Jararaca e Ratinho Leonina Souza - Sal'dy Cha-

18,45 - Momento/esportivo gas - Geraldina Pereira

19,00 - Ritmos de Tio Sam Didl - Adilia Marques - João

19,30 - Dep. Nacional de Evaristo -:- Nair de Oliveira.
Informação - Maria FloTa Pans'ewang -

20,00 Musicas variadas em Eduardo Garcia ---: Valdemar

gravações Silva - Valério -BQtelho
20,30 - Musicas populares Maria Duarte Costa.

21, 00 - Paginas musicais - -,--,

21,25 :_ Pedro Raymundo I,EIAM A REVISTA
21.30 - Ultimas melodias O VALE no ITAJAI22,00 - Encerramento.'

o Fogo Simbólico, inflamado R8 túmulo de Roosevelt, representa
a amizade. indestrutível que deve existir entre os dois maiores

países du Continente americano. Recepcionemo-Iu condignament�,
dia 21', às' 20 ,horas, na Cat�dral Metro·polihína.
/.' � ,

É que o Internacional reno
vou os co.nüatos de Tesouri
nha e de Adãozinho, pelas im
portância's, re,s.pectivaniente de
Cr$ 80.000,00 e Cr$ 40.000,00
durante dois anos.

DERROTADO O CAll'IPEÃ.O
DOS PESOS·LEVES

Filadéfia, 22 (U. P.) -' O
campeão de pugilismo da ca

tegoria dos ,pesos-leves, Bob
Montgomery,

.

foi !derrotado pe-

ODEON � ÁS 7,30 horas
- Um dos melhores filmes.

nacionais!
-

. _PUREZA
Com: -' Procópio Ferreira.

Nilza Magrassi e Grande Othe
lo.
No programa: 1) - Repor

tagens Cinédía - Nac. DFB.

2) - Ocupações Inusitadas
- Short Colorido.
/' 3) - A Voz do Mundo -

Atualidades.
Preço único ..:_ Cr$ 3,00; Ge

I
ral - 1,00.

"Imp. 14 anos".
,

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

"

•

, RITZ - Hoje -ás 7,30 horas
Ultima exihição

Wallace Beerv - FavBaípter -
Marillyn Maxwell - William Lun

digan.

.,

ASSIM E A éGLORIA
Censura até 14 anos

'flpeços:>- fr,'S{)'� 2,4t1 ....:
ROXY - Hoje ás 7,30 horas,

,Rita Hayworth - Gene Kelty
MODELOS

Continuaçâo 'do seriado
'OS SALTEADORES DE OURO

Preço: - 2.40.
••••••••••• o ••••••••••••••• o ••••••

RITZ ,__: Domingo ás 4,"5 e 6,45 ho
ras - TRINTA SEGUNDOS Só-

,Famoso linimento, desde

1855" para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, ·torcedu
ras, inflamações, ciática etc .

..... Óleo' Elétrica
do Dr.. cbar(es de Gráu.

'

.
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PR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

(ltrUl'8'la e· Ortopedia cllnlca e cí
I'Ul'gla do td�a��;;1a;r�: e doença.

OONSULTÓRIO: R. João Pinto 7
!I)t6rIamente das 15 às 17 horas.
PSID.ltNCIA: Almirante Alvim.

36 •. Fone M ... 251

DR. SAVAS LACERDA·
curuca médico-cirúrgica de Olhol
_ Ouvidos: Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
oontat:>

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

JUlSID1ilNCIA. - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na-

( etonat de -Medíctna da Universlda·
( de do Brasil). Médico por concur-

i .., do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno 'da santa
Çalia, de M;!sericórdia, e Hospital
Pslquátrlco do Rio na Capital F o

deral
�tNICA MÉDIf'_h - DOENÇA"

NERn>SAS .

- Consultóír ío: Edifício Am6il1
. NETO

;_ Rua Felipe ·Schmidt. Consunas.
Das 15 ás. 18 noras -

Ilesldência:' Rua Álvaro de CarT'"
'Iho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA Gll:RAL ---' ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS Di) S"
..... NHORAS - PARTOS ,.

'ormado pela Faculdad .. Cc Medi·
cínna da Universidade de São

'Paulo, onde foi asststente por Vil·
n08 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípto Correia Neto'
CJrurgia do estômago e vías , b,·
llares, Intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovários e tromr-as. varico
«Ie, hidrocele, var:':'e's é herna

. ,. CONsU�TAS:
das 2 às '5 horas, à Rua Felpe
8chmidt, .21 (altos da Casa Pa-

. raiso). Te!. 1.5911.
RJilSIDtllNCIA: ]�ua Esteves JO:.

,nlor. 1.7�; Te!. .'M, 764.. .»

i)R. POLYDOij,P' So..T1ÚA'GO°";
'Médico do Hospi tal de Caridade"

�

:1>
, Florianópolis .,'

Assistente -da Maternidade
CLíNICA Mf;DICA EM ,GERAI.

-t,Doenças dos 'órgãos intei nos, especial.
mente .do coração.

ELECTIWCARDIOGRAFI • .of
Doenças' "do s'anguW' e

..

do!- i.ervos.
Doenças de senhor-as - Par-tos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
-", .i. horas-.· '��.: .

� .-
-

�
...

_

Atende chamados a qua1quc.", hora,
inclusive durante a noi'te.·

CONSl!LTóRIO: Rua Vitor Meir..
. 1es, 18" Fone 702

IlESID�NC�A: :Aveni<l. Tvo-npowski,
62. FODe 766

..
"

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Servíços de Clínica InfantU dll
Assístêncía Municipal' e de

Caridade
CLINICA MÉDICA DE CRIANÇA!!

ADULTOS .

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

RIDSID:tl:NCIA: Rua Marechal Gui·
lherme, /; .Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
>Médico especialistã em DOENÇAS

DOS OLHOS .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática' no Rio' de Janeiro
CONSUL'I1AS - .,pela 'amannã:
diariamentê, das 1();50' às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas. - CONSULTóR'fO:
Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 -. Residência: Rua
Presídente Coutínho, 58

, DR. M:A.R-HFWENDHAUSEN
Diretor do HlJsl!�tol "Ne-rêu Ramos"
CLíNICA MÉ1XliJeA DE ADüL,TOS

E diANÇAS
Consultório: R. ",\lisconde de Ouro
Preto, 2 - esq. ·da. Praça 15 de No
vemhro \ rltos da � Belo HorizonteU)

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 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 DÃ PELE - SíFILIS
,� AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAI�
INFRA - VERMELHOS E ULTR.;.-

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

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

,
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CAPITAL E R�SERVAS
Responsabilidade.
,Receta.

'

'{., .�A�ivo'

c

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.'978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603;80

«

fi

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

�Tiagens
PELO

Expresso Notilfno do inrlal
O 'ESrI'ADO

FLORIANÓPOLIS JOINVLl..E
SAlDA DE FLOR.ANOPOLlS: - 1 da madruga·da.

CHEGADA A -JOIHVILE: - 7 .de manhã.
SAlDA DE JOIH'yILE:,' - 10 da manhã.

CHEGADA A FLORIAHOPOUS: - 5 dâ tsrde .

tntormeçêes;
Em Fpolis. - 'na Redação do «O ESTADO»

Em Ioinvile - no Hotel Príncipe

PíLULAS deH(luf(lr
P'ARA o '!GAOO

-

•••••••••••••••••

1. .. que, até bem poucos Ianos, os Estados
.

Unidos im

por-tavam da Itália sanguessu-/'gas para usos medicinais, sen

do estes vermes transportados,
em 'caixas de terra.' I

2 .. , que os estudantes '

daiUniversidade de Washington,
em Saint Louis, nos Estados
Unidos, fazem ob-rigatoria
mente seguros contea o casa

mentó antes 'dê sua gradua
ção.
3. .. que São Luiz, capital

do Estado do Maranhão, no

Bras-il, cidade fundada por La _ •

Revardíére, deve o seu nome a Cotaçao em cruzel-
uma homenagem prestada ao • •

rei Luiz XIII, da França,
I ros para �amblals

4 .... que 75%, das roupas

I
._

u�ada� na China ainda sã.o te- de exportaçaocídas em teares manuaIS;, e _

que, 'na Índia, devido aos inte-I' Rio," (A. N.) - Segundo Irêsses da indústria britânica, fomos informados o ministro
essa percentagem é de apenas da Fazenda está diligenciando I
21%. sstudos tendentes a restabele- I

5' .. '. que, segundo Heródo- cer a cotação em cruzeiros pa'-Ito, OIS getas, povo da Cítía, cos- ra as cambiais de exportação
tumavam chorar quando nas- de modo que se afaste dentro
cia uma criança viva e regozi- dos possiveis Iímítes que a.

[ar-se quando morria um bebê, I conjuntura atu�l permitir o

justificando essa estranha ati- império até hoje exercido' no

tude com o raciocínio d e I mercado interno de valores
DR_ NEWTON D'AVILA "quem morre cedo escapa cambíaís, especialmente pelo

Operações - vias Urinárias - completamente aos dissabores dólar, sôbre o-qual se fazem os
Doenças dos íntestjnos, réto e '

anus - Hemorroidas. Tratamen. da vida". negocios externos de nossa,s·

Fislot:�r��iac�teln��e�:��'elbo, -t 6 ... que, quando as pulgas mercadorias.
Consult�� _Vitor Meireles, 21l. atormentam uma raposa, esta _. --------------

Atende diârtamente às. 11,30 hs ., ,. luponT "NTI:',e, à tarde, das 16 hs. em diante VaI a margem dum lago ou l� K' q L �Resid: ;��!I ���os. 66. dum rio e ali, pouco a pouco, «Aitú» tem o prllze:, de .eomu
entra nágua; que as pulgas, nicar 00 comércio e 00 público
não que r e n d o molhar-se, 'locais que brev!lmente. transferira.
abandonam a cauda, o ventre, o' seu ser.,;ço de' transporte. do

.

� do�so e se refU'giam no -ióêi- -Mercado Público, 31" para o Salão
,

, . Record -- Praça 15, com o fonenho de sua vítima: .e que, -16-96 quando' sará' 'onEÍxadd 'urna
quamdo a raposa sente os inse- eficiente men.ogeira·, para o du
tos todos no focinho, mergl.l.- pacho urbano de pequeno. pacote,.

lho de repente êste apêndice e

os afoga até o .último' de uma

�I\(�só vez.

. ...��l' I,".Il·1. ," que, na carne de cava- "

I
10r há. de 3 até .5% .maís de.vi"

D{ ..
:.

,.DT"OM'O'BILIST4S
'

taminas do 'que "na cacrne ·de
. _'. ' vaca; de carrieiro ou de porco; .

A" 2. .. que, o primeiro esca-
.•ençao '. f.anldro do mundo foi utilizado

'II �Pa).·a o seU dínamo ou na.s cos�s da Inglater�a, dlU- °

�.�f!1 ,

motor de arranco rante 0 ano de 1669, pára re-'· \1
'.

.

.

� .

. ..,.0 OF.•CINA ENALD� cobrar ºs obj�tos, do naufrágio
� � ����-

.;.,"',;' ':I,,�;' ,,:�']�.Ràdie-:��.' Rua Co�:�l��iro Mafra ,�7v����Sa����jo:a �:'P:,��:�h- ..r,'o ;:;:;��s;u::o":�u�·�;é�=':�:,
'

3 ... que, ql.lan..do. os. pássa- ·,:acradhel. comPostas de lacredleates'; k"';..,.;2 .�����'k6��t';��;�t� �....,.§ &%%Tr."r.'"&"�""'r."r.�..s:r&"&"_&"&"_"� ������n:!�:�l,�::sd:�n:�:o�e��'
"

::!::I:.=rf:I�:�ç:::. 1::fe:::�II:
pod.e':-se afk.rn,ar 'que'a ;poróxim;a 1I1,e.tJvo.

estação se:r:á úmida; e que, ao
contJi-ário, ,a estação' sé apre

I sentará' seca se os ninhos fo
tem construidos nas partes

I mais baix3is.
"

4 ... que o "Pao-Mi'llg", um ,suficiente para o poço e os ma

jo�nal de Fangcheng, cidade quinismos, pois a zona de mi
situada no interior da OhiIJ,a, neração prop,riamente dita se

publicou recentemente' 'á se- estende em todas as direções
guinte notíciá: '"O médico des- debaixo do mar.

. •

tia cidade retirou-<se há oito 6. .. que o tzar Alexandre
dias para o campo, motivo por .1I, da Rússia, era acompanha
qrue esta semana houve sete do sempre por um criado cuja
mor,tes menos do que na sema;- única o.cupação consistia em

na passada". aparar as penas de galnso que
5. .. que a menor mina de o monarca us'ava para escrever

carvão do mundo está situada SItIas cartas oficiais; e que, pa
numa ilhota do Mar do Japão, ra dieses'pe,ro daquele criado,
nas proximidades de Nagasaki, Alexandre usava cada uma

existindo ali apenas o espaço dessas pemas somente uma vez .

. SiRistros pagos hOb úIOtimb" li) anoll

Responsabilidades'

. Diretcfes:
.

�

IIDr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�v!:llho, Dr" Francis:o
de Sá, Anisio Massorra, Dr. JoaqUIm Barreto Cl� ArauJo
e José Abreu.

................ " _..- "'
-
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o que pode fazer a
bomba atômica

Os peritos na arte dá 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 Sever.sky, o
qual dizia, em artigo publicado
recentemente em Seleções, se
rem faritàsticamen te exagera
dos os comentários sôbre os
efeitos da bomba atômica.
Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número;
O NOVO REMÉDIO DE DEUS.

Descoberto por um acidente
científico, êste milagroso pro
duto dá novo ânimo aos pacien
tes, para suportarem a .dôr .. age
Como a rnorrína, mas sem o rrs
co de se viciarem. Leia como os
médicos estão empregando o
"Demerol" contra as torturas
da asma, enxaquecas, partos e
outros sofri.mentos físicos.

...... o;J •••• ,"" •••••• -.. •

PARA COMPREENDER OS RUSSOS'
Por que os russos desco,nfiam
dos estrangeiros? Haver á

outra
revolução russa... ou uma guer
ra da.Rússta contra, o ocidente?
Para'compree"naer os costumes
e a psicologia' russa, leia êste
oportuno artigo escrito por um
homem cujo trabalho levou-o
a transpor a cortina de ferro
soviética.
.... " ..... . .... '.....

LEONARDO DE VINCI - O PRIMEI
RO DOS MODERNOS. �cê sabia

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

. ,
............ ' ..... ,. ...

UM CAPITAliSMO QUE INTERESSA
O DPERÁRIO_ OS operários deve
riam. parttcipar dos lucros.e
'finalidades das emprêsas co
merciais. Leia como práticos,
planos de cO'operação entre pa
trões e empregados reduziram
sensivelmente os conflltos en
tre o capital e o trabalho, Con
tribuindo para o maior de.en
volvimento dos negócios .

São ao todo 24 artigos if)teres-·
santes e estimulantes, além da
notável condensação de I livro.
neste.novo número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO, •

À venda agqra!
A 'REVISTA INTERNÁCIONAl
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

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

Representante geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGlrA
Rua do Rpsário, 55-A, 2.° andar _ Rio

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

Camisas. Gravatas, Pijsmea ..

Meias da. melhores, pejos me

nores preços .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratoa, algodões, morios e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamentE' dos

Snrll. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Flol.·ianópo(í8l, FILIAIS em/Blumenau e Lajs••
melhór8z. tó.bricC8.

visito
f\ Caso ·A CAPITAL" . chama a atenção do.
ante. de efetuo rem .ua. compras. MATRIZ em

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PERICLITA
Paris, 22 (De Joseph\ W.

(j-rigg', da United Press) - A

sorte da Conferência da Paz

depende do resultado do últí
matum dos Estados Unidos á

lug'oslávia, segundo se indicou
nas esferas diplomáticas.
A menos que a Iugoslávía

cumpra as exig'ências apresen
tadas em vlgorosa nota, de
clara-se que não haverá mals
motivo para que a Conferên
cia discuta. o tratado de paz
com a Itália e o problema de
'I'ríeste.

Os delegados das 21 nações
compreenderam que a tensão
entre os Estados Unidos e a

Iugoslávía, em Venezzia Gíu
lia, chegou ao maximo, e su

põem que os Estados Unidos
resolveram lançar-se a fundo

A' "SORTE DA .CONFERENCIA· DA' PAZ
nessa questão dos aviões der- NENHUMA RESPOSTA -

1
tal' o caso ao Conselho de Se- só a sorte da reunião como It

rubados. • REINA I�TENSA EXPEC- gurança das Nações Unidas. própria paz.
.

A solução do caso ingoslavo . 'TATIVA
.

Entrementes, os observado- Ao mesmo tempo, em ]leI.
está dependendo do apôio que Washington, 22 (U. P.) -Ires afirmam que a Jugoslávia grado, logo que COITe,U a nou,
a Rússia resolva oferecer a Ti- Ainda não' chegou nenhuma está .agíndo sob a

inflUêl\.Cial
eía do ultímatum, o GOvêrn()

to nesta delicada emergêncía resposta da Jugoslávia ao Ulti-I comunista, numa atitude desa- .íuguslavo publicou inúmeIlos
em que se colocou o Iíder matum enviado pelos Estados fiadora em face ,dos EE. UU. editais, convocando tú(las as

iugoslavo, tor.nando incomoda] Unidos. Enquanto o Govêrno I Nos meios diplomáticos Iocaís classes militares a partir de
a bacia do Adriático para as norte-americano espera a ter- não existe, até' o momento, ne- 1920.

fôrças Inglesas e norte-amert- mínação do prazo vai prepa- nhum indício sõbre qual será Revelaram, ao mesmo tem.
canas. • rando o terreno para apresen- a atitude do marechal Tito, po, duas fontes Iídedígnas, que

adiantando-se contudo que o o embaixador node-amel'isa.
Govêrno de Belgrado repelírâ no, sr, Petterson, já se enCon.
exigências norte-amer-leanas, ira em víagem afim de avistar.

O caso Iugoslavo-estadunâ- se pessoalmente com o man,
dense ecoou profundamente na ehal 'I'Ito, com- quem discutirá
Conferência de Paris onde' se a atual situação.
nota uma situação de expecta-
tiva. Todos os delegados dese-
jam primeiro ver o resultado Não tem fun ....

do crise entre os dois países,
FlorlanÓDOUS, 23. de Agosto de '946 da qual poderá depender não demente

Tóquio, 2 (U. P.) - Reve
la-se que nenhuma delegação
de japoneses. deixará o país
com destino ao Brasil. como
foi anunciado por certas fon
tes estrangeiras.

Terto sido enconlràdo
.

UIll grande' diamante
o Govêrno do Estado, prestando homenegern à me- RIO, ·22 (Via Aérea) - Um matutino informa que, segun-

mória do deputado ce terinenee' Dr. ·ALTAMI�O .LOBO do. rumores correntes em Montes Claros, tim garimpeiro teria
_I·

GUIMARAES, falecido a 16 do corrente na Capital da encontrado, a 32 léguas de Pilão de Arcado, um diamante cujo
República, mandará celebrar na Catedral Metropolitana, volume é semelhante ao do "Coração de boi", Acrescenta que,
ho ie, às 8,30 horas, solenes exéquias, em intenção à alma em consequência, milhares de garimpeiros estão abandonando

de.q uele saudoso homem público. MOntes Claros, rumo ao novo garimpo.

gueS ��áO�i���:;t:u�' !xi:�', �e��;�o�n��, J�ea����tiZ�:::/n- .PrOg-rama··especl.al· íiã-ü:-ó:G�·,"--coiiieíiiõ:
Para o ato são convidadas as autoridades civis; mili-

!��;!��. eclesiásticas; associações, imprensa e amigos do raUvo da elÍtrada do . Brasil na guerra
_________________,_._._._..;., . Mercê deauacontribuíção pa- de\g-u�ta;br�sileiros e que pro-

G des
.

de fi' he t' ra a derrocada das forças nazi- porcíonam: uma visão do que
ran es nuvens, 631an o O� Ja�c�stas que tentaram? ,do- .fora gu�rra para os pfaJcinh<l:s
Concórdia (Argentina), 22 'O flagelo idos gafanhotos que mllllO. da terra, o Brasil tem I do, �rasll, Halla�ell r-ecor:st�

(United) -.
Favorecidas pela tantos prejuízos causam ás co- neste msta.?-te, assento na

mes�1
tuírá para os ouvmt�s braslle�

temperatura cálída dos
..

últi- Iheítas e, á economia nacional, ,da .Confere?Cla da. Paz reuni- ro� ,�o BBC, o .que fOI a contrí

mos dias, e o vento norte, gran-' Para enfrentar a nuvem que da em �arIs, concorrendo pa-j buíção brasileira para o
. esm�

des mangas de gafanhotos in- ontem 'p�netrq,u .na província ta Q. delm�amento do mundo' ga�ento das hostes do totalí

vadíram esta província, prece- de Entre Rios, procedente do de amanha, do,'qu,a.J of> homens -tarísmo.

dentes da .R'e\pública do Uru- Uruguai, .roram- enviados-cinco de todos os con�mentes. e�pe� .

----------------'----_;_--------

guai, sendo relatíva a impor- aviões com técnicos e pulveri- rarn seja varrida a terrível Agrava-se, a
. tensão

tancia dos danos causados até zadores aéreos. ameaça uma nova conflagra- .,

agora. Ontem á tarde chega- .... .' ". .' ,'.
ção rnundíal em que se derra-

"

'III.

'1' ,,,.,.
�

ram a esta cidade o chefe da .Alcanço'u p'ileno �e o .seu ou. o sangue de seus grecq··lugo,s, a v:·a '

seção de acrídeología do Minis- " ,.... fIlhos.
' .. -: ,_

.

. .: r Atenas, �2 (United) __:. Isa- significação díplomátíca.s-Pre-
térío de, Agricultura, . enge- . E�s� ,c�n�npm�ao do Brasil dor Cankar, ministro da Iugo- (tende simplesmente passar as

nheiro �g�onomQ Heit? �: lVli�-
.- s·UCeSS8 - U?�CO paIS latmo-�me�lCano eslav:ia, resol'veu regress?-r s�x- su�s férias na �slovania, de-

lan, e o dIretor da AVlaçao CI- Como era de esperaoc, cau-.
partIC�par da ConferencIa da ta-feIra para Belgrado De acor- pOlS de uma raplda parada em

vil, contrà,-almirante. PortiUo, . v· ó'
' Paz, foraI?: relem�r.adas na.s ,CO- do com os CÍr,c,ulos da extrern'a B.el.'gTado mas não ha . motivo

sou enorme' lrtHkêsse a ses- d' 22 d -

éritarregados da luta ,contra os são de cinema. que' o Insti- m�mor,açqe�:r;t� la ,.e agos- t)squerda,., o ministro Cankar para falar-se em ro.mpimento
�afanhotos: No .carrnpo de ater- ,tuto Brasil-Estados .unidos to, amver,sano de s�a e�trada recebeu 6rden,s. dÓ,seu govêrno da;§' 'relações grego-iugoeslavas,
rissagem da Colonia Gyruá en- ofereceu ontem ao Aero Clu-

na ,guerra de dom�n,a�ao de; para aban:donair, ô se1l, posto
o

'---------

con_tram-se cindlCo aviões 9-ué be de Sta .. Catarina, fazendo !!�rpa::si:á�set,â!��J�:��:'c��� emt, vfir:tt��� <id"�\,:�slta�o ,pouco Será" bOI·eserao emprega os para PUlV"'e- exibir pata os sócios de am- . : . ",
-

sa iS a ano· I as Te açoes grego- . .

rizar com tóxicos ,os. lugares bos e para tôdas 'as ,pessoas
tnbmr para o_bom entendi- iugoeslav.as, como r�sultado' 1?,1Jeon�,s, AI�e�, 22 n.J�1t�d}

qnde se encontram as mangas interessadas em aviação, fil- men�o das na�oe� do mun��, o dos ataques' da imprénsa irra-
- O aJdld� Illllltar brasllelf()'

de gafanhotos." mes sôbre 'o seu desenvol- SerVIço ��asllelro da �ntIsh narq-qista contra o. marechal nesta. capIrtal, g�neral O�valdo'
, Essa nuvem é a mes·rria que vimento. Bro�dcastmg CorporatIon <:>r- Tito e as aJcusações de que os Corde�o ?e FarIas,. f��� uma

vem fazendo o -círculo Argenti- A escolha dos filmes, que
gamzou um �rograma espe�lal bandos terroristas que ope-

conferenCIa ,sexta-feIr�� as 18

na-Brasil (Rio Granne do Sul) esteve a cargo do snr., Eu-.
em portugues comem?ratIvo ram na Gréciasão armados na horas, no. Clrculo� Mlhtar de

_ Uruguai - Argentina. As rico Hosterno, funcionário do
da da,ta, no qual se revlve�<l:m Iugoeslavia. �uenos ��res, sobre o tema:

providências locais, nesses ca- Serviço Cultural I.nforrnativo
os feI�os da Força �spedlclO� Os mesmos círculos afirmam .o B:as,�l nll.segunda guerra

sos, são enérgi.cas e· imediatas. da América,' foi 'bem suce:" �ar:ana e da F�rça Aerea Bra- que a partida do ministro equi-
mundIal . ../

'"
dida, pois o assunto foi va- s�lelr.a nas plamces, nas alca�- vale a uma interrupção das re- 'M-·-o-c-·I.-d-a-d-·e-'---,S-o-c-I.-a-I---CR�. 75.000.000,00' PARA O .

d t d
.

t
tIladas montanhas dos Apem- laço-es 'dl'nlom'a'tI'''as

'

'i!' 11a o man en o os aSSlS en- , .' , 1:'''' ,

COMBATE SISTEMATICO. t' d d t
nos/e n.os ceus ItalIanos, ao la- •

es sempre em 6ran e a

en-Id d I' d
.

I Demo"r'ãtl-PUAO GAJi1ANHOTOS ção.'
O e s�us. a 1� os.

, Londr,es, 22 (United) ::- In-, lJ
.

'"
Buenos Aires, 22 (United) _\. Estão pois de parabéns, o

A o.rg,amza�ao desse progr�- formam de Atenas que o em- CONVOCAÇÃO
O S�aJdo aJCaJba de 8.p'rovar, Instituto Brasil-Estados Uni- ma fOI entregue ,a ,FrancIs baixador iugoeslavo pediu ;seus

com Ul�gência, urrn decreto au- dos e o Aero CluQe de Sta. Hialllawell, �m brasileI�'o �es- passaportes á chancelaria' gre-
torizando um crédito de Catar.ina, por "esse' gesto de cendente de mgleses que ac.om- . g3:' afim de embarcar ." sexta-
Cr$ 75.000,000,00 para o Mini.s- patriot'ismo e 'cooperação, pois panhou de perto, -como. corres:; feIra para Belgrado. O minis
tério da Agricultura enfrentar o concurso de ambos prova- pondente qa B. B. C. Junto a tro grego recusou-se ,a .comen-

velmente concorrerá para que
F. E. B., todo O desenrolar d� tar o fato.

.

muitos iovens venham a in- c<l:mpanha dos soldados brasI- Um amigo do embaixador

gressar na FORÇA AÉRÉA lelros nos ,cam�os e n�s �non- iugoeslavo na Grécia, disse que
BRASILE1RA. tanha� da �enmsula ItalIana, o fato de ter perdtdo os seus

Atraves de dISCOS. gravados pe- passaportes não tem qu:alquer Secretá'rio Geral
las unidades moveis da BBC. ------------------------ _

BI-Imar Speck
durante a batalha dos' Apeni- Insll-Iu1'"danos e da vitoriosa of.en-siva em-

A Moc1dade Sooial Democrática ferrel·ra preendtda para a conquista do TEERAN, 22 (United) - Dado o estado de tensão e in�

continua dando' realização a seu
Monte Castelo, discos que en- tranquilidade r�in_antes aqui, foi instituida a ordem de reco-

programa ;polit1co-social. Causou p;;;jUnda conster- cerram ,comentarias feitos por lher das 23 ás 5 horas da manhã, segundo o. eomuntc.ado da

Dentro .de breves dias será dnsta- nação a- notícia do faleci- ele.e outros correspondentes prefeitura de Teeran.
.

l�o scl@eme�e n�aC�ü� omenfud� W � corrente,
---�-----�---��------����----------------
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Solenes exéquias pela a-Ima. do deputado
:

-, . Altamiro Lóbo Guimarães

Ameacado o
"

consulado
Havana, 22 (United) - Sa

be-se que o ministério do exte
rior pediu á polícia que ado.
tasse m-edidas para proteger o

consulado britânico, em virtu
de das constàfltes ameaças te·

lefôr1Í-��s;, r'�ce:9d�s :,peló·," mes

mo, A guarda" policial 'foi au
mentada de 2 para 6 homens,
Acredita-se' que as ameaças es

tão ligadas aos acontecimentos
da Palestina, mas o consulado
se recusou a fazer comentários
a respeito.

.
.

De ordem uo snr. pres�dentjJ'"
cOnvoco a todos os.membros d'O Dii
retório Estadual da Moci,dade So-'

cial' DemocrátÚ:a para. uma reuniã()'
que fetuar-se�á em" sua sedll-..,à. pra
ça

.

Pereira ,e OLiveira i (�difíciO"
Eduardo Horn) dia 23. sexta-feira,..·
às 19,30 horas.

Renato R. da SilvaExtraordinário êxito
vem alcançando
a M. S. D. Sra. a ordem de recolher

�, .

: '.
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