
Outro' {(espírito santo»' de orelha está óri'ents'lldo, desde há dias,' o
-

órgão oposicionista. E o resto é silencio '.' .•

Acusou os EE. UH. como' responsáveis
pelo' fracasso das negociações

, .

NANKIN, 28 (United Press) - ° general Chou En-Lai,
Ano XXXII I Florl·!lno·poliS,-n'ul·n'ta.fel·ra, 29 de Agosto de 1946 J' H 9819 principal negociador comunista, durante uma cO,nferênczl'a, " \( • coletiua, acusou os Estados Unidos como responsaveis pe o

fracasso das negociações de paz que se vinham processando
,

/
, .

entre comunistas e nacionalistas.

DE GRULLE DISCORDA DO NOVlI PROJETO' 'Segundo En-Lei, o apóio dado pelos Estados Unidos a

f.I
,

,

,Chiang Kai Shek é, o fator basicamente responsavel pelo fra-
casso do general Marshall e do embdixaâor Stuart em medir
a guerra civil entre as duas facções rivais.

Ctuni En-Lai ofereceu-se a reiniciar as discussões de paz
desde aue Kai Shek lhe garanta que dará a ordem de cessar

f?go cuosuio a conierência for conctuiâa. - .

GRAVE CRISE AMEAÇA A'I amo, qu,e o general De Gaulle
" FRANÇA' participa em discussões sôbre

París, 28 (U. P.) -""; O gene- o projeto de Constituição pre
ral De Gaulle criticou o proje- parado pela Assembléia Cons-
to de Constituicão, conside- Utuilnlte. '

rando que o mesIllo não preen-j Numa declaração emitida á
ohe as condições necessárias imprensa, hoje, o general frisa
para a reêorrstrução f:rancesa.1 que fala como francês, que
Esta é a segunda vez, neste I "não 'procura funções de car

go otícial ", e que teve oportu
nidades excepcionais, "em cir
cunstâncias muito graves" de
medir as condições necessárias
para o bem estar e a conduta
eficiente do Estado.
A declaração do general De

Gaulle referiu-se em têrmos
indiretos. mais nitidos aos fu
turos perigos externos' que
ameaçam o Império Francês e

a França.
Indicou estar convencido de

Nem bandl·dos nem rebeld"es ����e�t�tr:u�t��l� ����oç�e1��= A que ponto chega o desearamento
, frentara mova.mente com uma.

.. A •

-"
•,

'_ '.

'

.' ._,
crise comparável .corn a qU3

. �URITIBA, .28 (A: ,N) - Em. dílígêncía r�aIlzada �ela
, .MILA0,28 (1!. P.) -, Os ?hefes guerrílheíros da re�.J.ao ae Iprecedet1 á II Guerra Mundial..jpohCIa de L�ndrma, fOl.alI apreendld� uma p�rtIda de,mUltasPavl�, la12çar�m. ontem, � .noíte, a seg�Inte proclamação: I, Suas ériUcas visaram a fra- dezenas de sacos de farinha de maI?-dIoca, :proced;nte de Pon-

Irmãos �tal�anQls! N�o som_?s bandIdos. nem rebeldes. �o- quesa d'o poder executivo e dol ta Grossa e. que est��a sendo yendlda em Londn�� como fa
mas os guerrllheíros da Ilbert�ça?, que, mais l!m� .vez, nos le- govêrno, em' relação com a 1e- rinh�, �e trigo, a. razao de Or$ -450,00 o saco. FOI Instaurado
vantamos 'Para defender os direitos do povo italiano, o qual, gis1atura e o Parlamento. inquérito a respeito.
depois de ter sofrido 25 anos sob o [ugo do fascismo, está no
vamente subjugado. Não queremos esta situação, e, assim, es
tamos fugindo mais uma vez para as montanhas, afim de de
fender a liberdade e a democracia".
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París, 28 (U. P.) - A As
sembléia Constttulnte deverá
reiniciar hoje os seus debates
sôbre a nova Constituição
Francesa. Sabe-se que a Co
missão do Projeto está atare
fada com o estudo de mais de
200 emendas atualmente apre
sentadas á Secretaria.

Os EE. UU. protestaram
WASHINGTON, 28 (U. P.) - O Secretário de Estado em

€xerciciQ, sr. Dean Acheson, declarou, durante uma conferên
cia, á imprensa, que o govêrno dos Estados Unidos protestou
(' continuará .a protestar contra incidentes verificados ao lon
go da '''Linha Morgan", próximo á região de Venezia Giulia,
na fronteira da Itália com a Iugoslávia, onde se têm regista
do tiroteios entre as tropas íugoslávas e as forças aliadas de
ocupação. I

na

A Tass desmentiu a notícia
MOSCOU, 28 (United Press) _:__ A agência Tass, desmen

tiu a notícia divulgada pelo jornal chínes "Chen-Pao", no sen
tido de que os Estados Unidos, a União 80viéttca e a Grã-Bre
tanha teriam assinado em Potsdam um pacto secreto contrá
rio aos interesses da China.

Divergiram sôbre e. unifica
cão' do mundo

CHICAGO, 28 (U. P.), - Qu�nze 'Professores de colégios
norte-amerícanos que colaboram na elaboração de uma cons

tituição que visa a unificação do mundo, estão, eles próprios,
desunidos mutuamente. - ao que informou o professor Bor

gese, da Universidade :de Chíéago, secretário do Comité para
Elaboraçâo da Constituição Mundial.

O professor Borgese, explicando a obra do comité, o qual se
originou na Universidade de Chicago, conquanto. se referindo
enímadoramente _ao 'prog:'esso dOIS tr�bal�os, <!_isse. qy�, em

vista das discussões írnplícadas, se e aSSIm tao difícil para
quinze professores chegarem a um acôrdo, tanto rnaís dificil
será para o mundo inteiro concordar sobre a constituição pro-
posta.

'

París, 28 (U. P.) - A CO'nie-
sou a Australia de retardar o

rêncía de París encontra-se
trabalho da. Conferêncía, com

hoje em .seu ,mais pesado dia
a apresentação de t a n tas

de trlabaJho até agora, com a
emendas. Até ag�ra á delega

reumao de seis Comissões•. ção australiana foi a que' apreTrês Comissões reuniram-se
sentou a maior lista de emen

simult�neameillt� ,

esta manhã
das _ irizou.

e as tre.s outras a tarde. '

Dois choques entre a União "Neg'o de maneíra cabal e
Soviética e a Australia anima- categorica que a Australia es

ram os trabalhos da Comissão teja retardando os trabalhos
Política' e TeITitoriaJ incumbi- da Conferêneía" - disse o sr,

da do Tratado com a Itália. \ S. A. Bealey," delegado, austra
O primeiro choque verffí- liano. Quem está fazendo tal

eou-se quando o coronel w. R. cois�, é a Undão Soviets.
Hodgson, solicitou a nomeação "E tempo de que o mundo

.de uma comissão de inquérito -------------..--------------
a fim de estudar os iatos rela
cionados com as Ironteiras
ainda em disputa entre a Itá
lia e a França.

O sr. Andrei Vyshinsky vi

g'orosamente opoz-se a, tal coi
sa, dize,ndo que isto seria ia
zer Inovamente tudo o que já

A nova Lei'"' do Inqul·118na'o havia sidó ieito eiicientemen-
I te pelos "quatro grande.s".

RIO, 28 (E.) - Já se acha concluído o trabalho de el«bo-, 'O sr. Hector McNeil (Grã
ração da nova. lei Teguladora dos alugwJis de imóveis.. Bretanha) sugeriu então uma

,
Nesse trabalho foram 'aduzidas várias emendas e s.uges-

.

medida de concessão ;mútua,
iões apresentadas á comissão laboradora, visando, assim, dar- pela qual se e�tabelecerla uma

lhe maior amplitude e fazer com que'melhor correspondesse sub�omissão a iim de estudar
á sua finalidade. quaIsquer novos iatos. ou pro-

E' bem possivel que já hoje o ministro da Justiça, sr. Car- c�rar quall!u�r nova miorma-
los Luz, por ocasião do seu despacho com o preÍ)�idente da Re- çao neCelSSarIa.

. .

publica submeta á sua apreciacão. o projeto Essa proposta iOl aceIta pe-
, �.

la Austl'alia, e a Uniã,o Sovié- Co'nlra 'a rearll"culaça-o'cf" •

d I t
·

t t d MI· I g.
tica disse que podeIia concor-

\"fla O O 'OS I U O 'e a arlo o Ia dar posteriormente, conquan-'

l-n'egra'11.sl,ato, no momento, não 'pudesse !RIO, 28 (E.) .:___ Foi assinado decr,eto-1ei criando, iSem au- ver nenhuma necessidade de
menta de de<mesa, no Serviço NaJCÍ>onal da Ma1ária, do Dp,nar- tal b

. _ CURITIBA, 28 (Via Aérea) '- A Esquerda Democrática'"v,t' �,t' su ·COIDIssao.
.

·t· t t· I
-

d
.

t rtamento Na'Cional de Saude, o Instituto de Maláriologia, com O .segundo choque entre rus- .os p_artIdOS poll ICOS con ra a rear, }lCU _açao o 111 egra lsmo

sede no Distrito Federal e destinado a realizar estudos,' PEts- sos e australiano.s verificou-se secçao esta.du�l, lançou. u.ma proc�amaçao a�ertando o povo e'

quisas e investigações sobre a malária. quando Andrei Vyshinsky acu- com o retorno" do 'ST. PIlmo Sa�gaao ao Brasll.

Atri,tos
o balanço das despesas de guerra

RIO, 28 (E.) - O presidente da Republica assinou decre
to-lei aprovando para os efeitos do art. 131 do Regulamento
Geral- da Contabilidade P].LbliJca, a que se refere o decreto nu
mero 15.783, de 8-11-22, os balanços financeiros e patrímoníal
do exercício de 1945, inclusive o balanço á parte das operações
relacíonadas com o estado de guerra, organizados pela Conta-

.

doría Geral da Republica.

Ação direta contra Franco
PARIS, 28 (U. P.) - Os delegados de dezesseis países,

que tomaram parle na Conferência Internacional Socialista,
começaram a estudar o problema espanhol, e, ao que se .anun

cia, estão inclinados a exigir ação direta contra Franco.
Fontes fidedignas declaram que os delegados .discutirâo as

medidas que podem ser toma;das <,contra o atual regime. espa
nhol. Acrescentam que se processa um movimento para que
(JS delegados peçam aos seus re�ectivos govêrnos o rompi-
'menta de relações diplomáticas ,çom Franco e se preparem
paTa aplicar san\ões. econômicastcontra o caudilho.

Conf'erência Paz,da
inteiro saiba exatamente C)

que tivemos de tolerar aqnl,
durante todo um mês, ,antelS de
chegar á fase de! discutir o

Tratado. Nós não vamos ser

timidos porque uma potência
se sente grande no momento.
Apresentaremos. tentas emen

das quantas acharmo.s neeessã
'rios. Ningllem iez mais do que
o sr, Vyshinsky para deter o

trabalho da Con,ferência, du
rante o mês passado, Espera
êle intimidar a todos, forçan
do-os a concordar com as suas

Idéias",

Adidos trabalhistas ·ás
Embaixadas

BUENOS AIRES, 28 (U. P.) - A Confederação Geral do
Trabalho, escolheu um estivador, um ,cravador, um carpin
teiro e vários outros trabalhadores entre os membros dos seus

20 Sindicatos, a fim de assumirem os postos de adidos traba
lhistas áJs Embaixadas apgentinas no exterior.

Será convocada para opinar
PORTO ALEGRE, 27 (A. N.) - Será convocada a classe

ferroviá:ria do Estado para opinar sobre o plano de assistência
social, elaborado para a Viação F1é�rea, bem como sobre outros
problemas que se reilacionam ,com a c�tada rclasse,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campanha americana contra os comunistas
Washington.Ç'" (U. P.) As "slogans" que a imprensa pró- Moscou. Tanto a imprensa cornu-

autoridades do govêrno norte ame- nazista antes da guerra, tais como: nista como a' rádio soviética a�u
ricano, preocupadas com a ameaça "Imperialismo ianquee", "Os han- sarn os americanos de estarem aJu-1
dos cO_?1llin,istas na América Lati- queiros da Wall Street" e "O Co- dando na liquidaç�o d_os si,ndicat�s I
na, estao empenhadas num progra- losso do norte". Em muitos casps, e ele outras organizaçoes democra
ma de auxilio aos países latino- ainda, as organizações comunistas ticas no Hemisfério. As autor-ida
americanos, para a eliminação das têm tentado romper a unidade in- eles americanas, não obstante, ma

causas que perturbam a vida po- ter americana. Sabe-se que ai pro- nifestaram otimismo quanto ao

Iitica e econômica dos mesmos. posta uruguaia de criar uma ma- controle da situação. Uma das van

Com isto, terminarão com as ve- quinaria especial para tratar das tagens que têm é 'bastante recursos

leidades dos comunistas, em querer nações que não cumprirem com .econômicos e industriais, para rea

dividir a América e em desmorali- suas obr-igações de tratados, foi lizarem um trabalho importante
zar a democracia, numa parte do denunciada por eles como "inter- no reforço dos _e1ementos democrá
mundo considerada 'como o flanco venção do imperialismo iaquee". ticos. Duvidam que os comunistas

I'meridional da defesa norte ameri- A proposta do presidente Truman Iatíno-americanos tenham os ne

cana, de participação dos Estados Uni- oessários 'recursos para enfrentar
Do estudo do assunto, achou-se dos no programa de cooperação mi-] uma situação premente e 'Os pro-j

que a solução para o caso esgotará Iitar com as outras Américas I blemas urgentes com que se de
nas três medidas seguintes: to -' tem sido constantemente atacada f'rontam os paises Iatino-arnerica
auxilio direto dos Estados Unidos pelos comunistas e pela rádio de' nos, atualmente

.•
em manter a força da democracia
na América' Latina e resistência á
ideologia comunista; 20. - auxiliar
os países latino americanos a con
trariar a tática obstrutiva dos co

munistas; e 30 - favorecer a uni
dade e segurança do Hemisfér-io.
Em muitos paises os comunistas
têm o controle ou são muito ativos
nos sindicatos dos marítimos ou
dos serviços de transportes, Devi
do á atividade os comunistas, fo
ram «as greves das estivadores e

ferroviários, no Brasil, e dos esti
vadores em Cuba, que se verifica
ram há pOUC'O. Isto vem mostrar
como se pode entorpecer o serviço
de abastecimentos destes países,.

com a atividade dos comundstas,
Não se deve esquecer que 0& [paí
ses- latino-amer-icanos forneceram
matérias primas essenciais aos Es
tados Unidos, darante a guerra;

O total de comunistas de partido
na América do Sul Já sobe a cen
tenas de milhares. Como se sabe
os comunistas vêm atacando dire�
tamente 'Os Estados Unidos, recen

temenrte._ Cíãa-se, por exeJTI[l lo, a

declaração do chefe do Partido Co
munista ,do Brasil, Luiz Carlos
Prestes, o qual afirmou que, em
caso de guerra entre os Estados
Unidos 'e a Bussia, os comunistas
brasileiros estariam ao lado dos
russos. k imprensa comunista de
outra

.

parte, vem agora atacando
os Estados Unidos com os mesmos

lON�t.LH.U AUiVH['i 1" 1 KA I 1 VU
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
124· sessão regimental, em 23 de agôsto de 1946
À hora regimental, sob a presidência do dr.

Ylrnar Corrêa e com a presença dos srs. ccnse

Iheiros Severo Simões, José B. Salgado de
Oliveira e Jairo Callado, o sr. presidente de
clara aberta a sessão, funcionando como seere
tário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo,

Ex-pediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anterior,

que, posta em debates, é aprovada sem emen

das, '

O sr. secretário procede à leitura dos seguin
tes documentos:
Oficios ns. 623 e 624, da Interventoria

federal, encaminhando, respectivamente, os se

guintes projetos de decretos-leis: I) que abre
o crédito de Cr$ 25,000,00, destinado a suple
.mentar � verba 4-154, do orçamento vigente;
2) que abre o crédito especial de .""".""
Cr$ 1.825,80, para pagamento do salário do.
Servente da S. V, O, P_ A.

- Ofício n. 144, do Departamento das Mu
nicipalidades, encaminhando os projetos de de
cretos-leis das Prefeituras Municipais de Pôr
to Belo e Ibirama, que: I) dispõe sôbre a pror-
rogação da cobrança, sem multa, do impôsto só
bre as explorações agricola e industrial; 2)
regula a incidência, o lançamento e a arrecada-

. ção do impôsto de licença.
Ordem do dia '

O sr. presidente faz ciente a Casa que I. re,

presentou nas exéquias do deputado Altamiro
Lobo Guimarães. Declara, também, que rece

beu convites oficiais, como presidente do Con
selho, para as festas do Dia do Soldado, e che
gada do Fogo Simbólico, transmitindo ao Con
selho os respectivos convites.

O conselheiro Severo Simões pede a pala
vra para agradecer ao Conselho e aos seus pa
res pela gentileza de sua comparência ao seu

embarque para. o Rio e desembarque de volta a

esta Capital, acrescentando haver, por delega
ção dêste Conselho, representado-o nos fune-,rais do deputado Altamiro Lobo Guirnarâes,'
tendo feito colocar, em seu ataúde, uma coroa

de flores, em homenagem ao ilustre homem pú
blico. O sr. presidente agradece, em nome do
Conselho, a obsequiosa atenção do conselheiro
Severo 'Simões, vice-presidente da Casa,

EXPEDIENtE DA PRESID:f:NCIA
Foram expedidas as seguintes resoluções

N, 257
É aprovado, nos têrrnos abaixo, o projeto de

decreto-Iei da Prefeitura Municipal de Indaial,
remetido com o ofício n. 123/1.568, de 2 de
agôsto de 1946, do Departamento das Munici
palídades.
Testo do projeto de decreto-lei nos têrmos em

que se acha redigido,
Art. 10 - As ruas daquela cidade, abaixo ar

rolada i, passam a ter as seguinte! denonnua
ções :

a) - Barão do Rio Branco - A via pública
que passa à margem direita da Estrada de Fer
ro Santa Catarina e liga as ruas �O de Novem
bro e Marechal Floriano Peixoto.
b) - Dr. Osvaldo Cruz - A via pública

que tendo inicio na rua Mal. Deodoro da Fon
seca vai até o Hospital "Beatriz Ramos".
c) - Intendente Carlos Blaese Senior - A

via pública que tendo inicio na. rua Lauro
Müller corta a rua Dr. Amadeu Luz e vai pela
margem esquerda do Ribeirão das Areias até
encontrar a Avenida Dr. Getúlio Vaegas.

. Art. 2° - 1!:ste decreto-lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas as dispo.
siçêes em contrário.

.

Florianópolis, 23 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

-nistrativo do Estado, em 23 de agôsto de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretárlo

administrativo.
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

decreto-lei da Interventoria federal, remetido
com o ofiicio II. 605, de 13 de agôsto de 1916 ..

Texto do projeto de decreto-lei. nos têrmos em

que se acha' relligidtt l�

,Art. 10 - Ficam elevados de L para N o

padrão de vencimento dos cargos isolados, de
provimento em comissão, de Sub-diretor do 'I'e
souro do Estado, e de K para N o padrão de
vencimento dos cargos isolados, extintos quan
do. vagarem, de Sub-diretor do Departamento
de Educação.

'

Art. 2° --:. Os títulos dos funcionár-ios cu ios
cargos foram atingidos pelas alterações dec;'r.
rentes dêste decreto-lei, serão apesloilados pela
competente Secretário de Estado.
Art. 3° - Êste decreto-lei produzirá OS seus

efeitos a partir de Iode agôsto de 1946.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em con-

trário.
Florianópolis, 23 de agêsto de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente ..
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em, 23. de agôsto de 1946.
Lu,iz . Osvaldo Ferretf-a qe Melo, secr-etário

administratirvo.
N, 265

É aprovado, nos têrmos abaixo, "o projeto de
decreto·lei . da Interventoria federal, remetido
com O ofício 'n. S9�, de '8 de agôsto de 1946.
Texto do projeto de decreto·lei ""s têrmos em

que'se acha redigi!io
Art. 1 ° - Fica aberto, pGr conta da arre

cadação do cOr're1'lte exercício, o cr8dito espe
ciai de três mil duz.entos e sessenta e seis oru

',eirOló e setenta centavos (Cr$ 3.266,70), des
tInado a atender despesas decorrentes da exe

cução do decreto-lei n, 159, de 31 de maio de
1946.
Art. 2° - ftste decreto-1ei entrará em vigor

na data da sua publicação, rev<lgadas as dispo.
sições em contrário.
Florianépolis, 23 de agôsto de 1946.
Yltnar C01'rêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi.

nistr,,:ti'Vo do Estado, em 23 de agôsto de'1946.
Lu"" Osvaldo Ferretra de Melo secretári0

administrativo.
'
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D0EN�AS NERV�SÂb
Com os progressos da mediebl.

hoje, as doenças 'nervosas, quandG
tratadas em tempoy-8ão male.<! per.
feitamente remediáveis.O .::urandei.
IIifilmo, ·fruto da ign�râneia, só pod.
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulat�rio, que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos 18.
digentes, na Rua Deodoro 22•. lIao �
às 11 Ihoras. diàriamente.

I auu VESTiR·SE· COM CONFORTO E ELECiANCIA ?
PROCURE 1\

I ftlfiriataria Mello IRu� Felippe Schmidt 22 - Sobrado

Na Shinfiold FARMACIAS DE PLANTÁ"
Parmácias de plantão durante o mês d�

.i _
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EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE BRITÂN1CA. -

Road School, em Reeâing : Os estudantes entrando em

alinhamento para seguirem para suas respectivas)
salas de aula após o recreio. (B. N. S.).

Dr. R. G· S,

Laboratório
Clíllic6

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 144'8

-

Em frente 00 Tesouro
do Estnrlo ,

Florianópolis
Medina Fum. Narbal Allles 08 Souza.
farm" L. da Costa Avila

O·--ESTA·O-O- - L

Exame de 8(1.ngue. Excu'ne poro verificaçã.o
de cancer, Exame de urina. Exame �Clra

verificação da gravidez," Exan:u." <ie esca--rro,

Exame para verificação de doencas do

l)ele. boca e cabelos, Exame de fé:zes,
Exame de secreções.

�ut1)vaCcinQ9 Q tt'Qnsf.u�ã·o de sangues,
.lxame qu�mico de' farinhas, bebido.

café. ,água., el:c.

Rua Felipe ele Oliveira, 21 -

8° andar
Tel, 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
T'r imestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso _. Cr$
N ú. rn e r o avulso
domingo. ..... CrS

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$

I� ....m__"""I "__�
ESCRITÓRIO JURfDIf)O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendó!s e emprêsas
Dir�tor: dr. Elisiário de Camargo Braneo

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

Endereço telell"ráfico: "Elibranco" - LajeL - St- Catarina

80,00
45,00
25,00
9,00
0,40

0,50

90,00
50,00
30,00
0,50

),

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

.assinados

.....

NOSSAS SEcÇÕES'
....•'

Direção de:

BARRINROS FILHO
Notas Politicas

Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
Natas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da ·Prefeitura

Vida Escolar

.:1

Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A.' A, VASC@NCELOS

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais

Viga Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADe

Ji;sportes
............................

ag ôsto ;

24 - (Sábad à tarde) - Farmácia Santo,
Antônio - Rua' João Pinto.

25 - Domingo :__ Farmáaia Santo ,AntôniO.
- Rua João Pinto.

- e serviço noturno será efetuado peJa..
Farmácia Santo Antônio, sita à .rua João>
linto.

TELEFONES ;MAIS NECESSITADOS,
Bombeiros ..•.•. _ . . • . . . . .•. . • . • •• ·13IJI<
l'olícia ••....•.......•...... ,.... 1031'
Delegacia O. P. Social ,........ .157fi1
Maternidade .... '"" _ . . . • . . 11.5"'·

Hospital- Nerêu Ramos •.•••••••• 831
Santa Casa ..•. _ ' .. , , . . . . . . . • • • •• 1036>:
Casa de Saúde. S. Sebastíão ".... USI-' ,

Assistência Municipal .. _ .• • . . •• •• 166'" '

Hospital Militar .,....... . • • •••• 11�1
140 B. C. . ............•.•.• :... 15S6>"
Base Aérea ......••. ,...... • • • • • 786
7- B. I. A. CO ..... ". ....•••.• •.• 1591'
Capitanía dos Porto. "............. 138&
16- C. R. ••.••.••••..••.••••••• 160'"
Fôrça Policial ...•••.•.•••.••.••• 12031'
Penitenciária .....••••.••...•.••• 1518
"0 Estado" ••••••••••••••.•••••• 102:11
MA Gszeta� .' �!•........... !656
"Diário da Tarde" ...........•.• 15711
L. B. A. .., ...•.............. � 164J
Emp. FunerÁria Ortiga •. ,....... t031

;

RETiRARAM SUAS GANDI- •

DATURAS
Tôdas aS'bebidas, incluslVç 8!1

fabricadas em outros Estados. '

retiraram suas candidaturas,
'{lara çeinar nos lares catari-

I uenses,
_ em vista da certíssi

ma. vitória do
.. aperitiv() KN�T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,LIRA TENIS CLUBE -- Dia 31, sábabo, Solrêe oferecida pelo Diretório da
Faculdade de Direito de Santa Catarina ao Exmo .. Sr .. , Desembargador Díretêr,

aos Srs .. Professores e Corpn de Alunos ..

o «Franklin D., Roosevelt» IIlodifical-Previsão do-tempo
brusccrmente seu cruzeiro ho;�:v��ã�i:�9�empo, até 14

ANIVERJSÁRLOS: "De �o:-do do porfa-aviõe/, norte-americanas penetranam aparelhos, que fizeram alou- Tempo: Instável, com chu-

) FRA"!KLJlN D. ROaSEVELf, -

no porto, as crianças e os es- mas evoluções sobre o porte I vaso , .

RUY V�LE PE�EIRA
' em Nápoles, 28 ,(U, P.) - Es- .peculaâores do mercaâo-neçrc para em seguida rumarem en: Temperatura: Em declínio.

Para oll,amlgOS do jovem Ruy ta poderosa urüdaâe naval, o enxamearam pelas docas a direção ao- aeroporto de Capo. Ventos: Do quadrante norte
Vale Perer a f . ,.

d C·' ,
"

'...,. A.

r

F' duncllo��rSlo a alXO mais novo e maior porta-aviões fim de apreciar a flotilha nor- dictiiru) âe onde deverão trans- rondando para o Sul, com ra-
�conomlca e era <MS anta Cata- d M

.

h
'.

' , .

d" f
rina, é a data de hoje sumamen, te

a, artti a dos �stados Um- te-americana. Pouco depois II portar altas patentes navais ja as rescas,

,gr�ta, ',�' que e�a. assinala o liIeu I dos: acom/pantuuio por um eram. lançados doze rápidos norte-americanas para Roma.
-------------

-G.mvera_?rlo natallClO. Po'!' esse mo- cruzador leve e ctnco destro- A TO SSE-'tlvo, �ao poucas serão as mani-I yers, iez uma brusca moâiti--festaçoes de apreço gue lhe .erão I _
",.

J

-tributadas, às quais nos associa- Caça0 em sem itinerário de
,ntóo prazerollamante. "boa-vontade," através do Me-

* diterraneo, ontem, ao mesmo
-BjETTOR DA SILiVA DUTRA tempo, que se anunciava qUE
Transcorre, hoje, o aníver- ] poderoso destacamento 1,;isi

.sárío natalício do sr. Heitor da tará os portos gregos,
'

pouct.
"Silva Dutra, funcionário pu- depois das eleições ue âomin:
'büco aposentado. go.

.. A comunicação foi feita pe-
, GUMERCINDO CAMINHA Ia uice-aimiranie B. H. tsiere
Regista, a data que hoje comanâomte las [orças navai:

.transcorre, o aniversário nata- norte-americanas, sendo pu

.Iício do sr. Gumercindo Ca- 'üiccuu: simultaneamente etr
_ minha, alto funcionárío da Londres e no Metiiterraneo, A Nova York, 28 (U. P.) - De

.Diretoria Regional dos Correios nota anunciava que o desta- acordo com o que anuncíaraan

,e Telégrafos. camento norte-americano ta- esta semana os jornais nova-

.

•
rá ,uma visita de quatro dia: Iorquínos.va população desta

MARIA GOULART SAVAS aos portos gregos, de cinco c
estranha cidade esta pleítean-

Aniversaria-se, na efeméride nove de setembro. do uma nova liberdade: a li

-de hoje, a exma. sra. María l.: O porta aviões "Frankcliti D. berdade de os locatários sub- ':;::::============-�==-='::::�':.==========
Goulart Savas, espôsa do sr. Roosevelt" é capaz de por,. ru:

locarem seus apartamentos a

O" t' b I h d
'

I.Míguel Savas, fiscal do impôs- ar cento e trinta "Helicate" E
fim de se aliviar a tensão pro- S ra a .' � oro,s agrleo as-to de consumo, na Capital da "Heluiiuers=, bem. como bom. duzida pela falta de casas. U ...,

.Republíca. bardeiros e outros caças. Ori- A sub-locação foi permitida
'" ginalmente deveria visitar Ná, durante algum tempo

'

pelos

e o se rv 11IIço ml-II·ta rDR. ANTONIO GALLOTTI potes, onde chegou hoje, pare proprtetâríos, enquanto que
,

�inala, a data de hoje, o em sequuia se encaminhar Q
outros não conseguiram ímpe

:amversário natalício do sr. dr. Malta, num cruzeiro pelo Me. dk que os ínquilínos passas- São Paulo, 28 (Via Aérea) -

_'Antônio Gallottí, residente na diterraneo.'
sem 3J�artamentos par� novos A propósito da convocação pe-

-Capítal Federal. Niio ob{rt;a1J�Bp� fi: .comunica;
necessitados de moradia. En- 10 Exército, das classes de 24,

'*
,

ção de hoje; esclarece que (
tretaarto; l:liilla;-''€arm_Pà\l');ha� ,.�f.i- 25 e 26 e sua-repercussão en-

.. DR. THOMAZ WOODS poda-aviões "Franklin D. Roo- ciente, da parte dos propr ietá- tre os' trabalhadores do cam-
,

� data que hoje transcorre,
I seoeit", acompanhado pelo rios, visainl�o '\ impedir, através po, a reportagem registou do

.assínaía o aníversárío natalí- cruzador leve "Little Rock" E
de uma cla�s?la contratual, sr. Caio. Simões, presidente da

.cío do sr. dr. Thomaz Woods, pelos destroyers "Cone New" f
que os locatanos su?-l?cass�'ill Associação dos Lavradores' de

-veterinário do Ministério da "Corru" lançaram ferros ao la-
os apartamentos, fOI o motivo Café do Estado, as seguínte,

.Agrícultura, go do Pireu, para uma perma.
do esforço para se alcançar es- declaracões:

• nência de cinco dias em açuas
sa nova liberdade.

- "A convocação da:s elas-
. .JOÃO DOS SANTOS AREÃO gregas, após o plebiscito sobre

.

ses de 24, 25 e 26, viri.a tirar

�az anos, hoje, o professor a monarquia. Simultaneamen- mais alguns milhares de tra-

.Joao dos Santos Areão alto te, os âestrouers "Noa" e "Wal'- balhadO'rBs da lavoura. E (
\ _funcionário do Departa�ento rington", que também fazem preciso esdiitecer que, afora

..de Educação.' parte da escolta do "FrankVin esses jovens a serem conv,)ca-

*' D. Roosevelt:', deverão visitar dos, a lavoura só canta hoje A MECANIZAÇÃO DA LA-
LEONARDO ÍNDIO FER-

I
Salônica, onde recentemente c com elementos ineftcientes que VOURA

NANDES.
", ,

govêrno grego tem se visto á:s não a abandonam por incapa- A' guisa, de conclusão, diz-
Faz anos, na data de hoje, voltas com grupos rebeldes. zes de enfrentar os centros in- nos o sr. Caio Simões:

-o sr. Leonal1do Índio Fernan- Segundo a nota do Departa. dustriais". , - "Em foce do problema de
odes, filho do sr. Índio Fernan- menta de ,Estado, as belonaves � TIS'

E prosseguiu: braços para a lavoura, esta·
·des. norte-americanas, capitanea- r- �,

A A eU. ,

- "No !periodo gravissimo mo-nos movimentando para
* das pelo "Franklin I). Roose· 'APl'" 'Ipi U/6' que at.ravessamos é um erro que ela sera mecanizada como

SRA. LAURA LEAL veU", visitarão a Grjécia, "em pr· convocar para o. ExérlCito, os nos países mais adiantados. E'

Re�i�tamos, cam prazer, na virtude da grande admiração CR EM E trabalha:dores do .campo. Afi- preciso que o govêrno ponha
"efemende ue hoje, o aniversá� -ia povo grego pelo antigo pre- nal, preparamo-nos para um.a máquinas ao alcance do tra-
:rio natalício da exma. sra. s'idente dos Estados Unidos':' (111,['II�I: =:'J I paz eheia de conf,orto ou para balhadot rugricola; é precise
�Laura Leal, espôsa do sr. Mi- a porta-aviões comandadc _:! .__� !! _:I novas guerras?" que sejam resta:belecidas aE

guel Leal, conceituado eapita- pelo contra-almirante John H,
*

,correntes mtgni,tória:s do país
_lista.' Casady, juntamente coni sua ------------ COMO SE RE�OLVER A

para depois cuidar-se da reti-
* ,,:scolta, lançoü ancora no por- Convidado a ir ,?UESTA:O, 'Irada dos ultimos homens do

.
MAX KUNZER to de Nápoles, ao largo -de San- Prossegumdo, dIz-nos o en, campo".

'

Deflui, na efeméride de ho- ta�Lucia. Quando as unidades a Montevl·deo trevistado:

je, o aniversário natalkio do
- "E' verdade que deverá .

:sr. Max Kunrer, funcionário .• ser posto. em execução um de-I·da firma Campos Lobo e ela. MonteVIdeu, 28 (U. P.) - creta isentando o trabalhadol
oló O ministro da Defesa, general do campo do servico' militar.

P:dor Num3Jr, �olicito� ao g?- Esse decreto decorre do gran
v�I1nlÜ ,do BrasIl, p_?r 'I:r;tterm�- de esforço promovido pelas en-

d.1O dai represe�taçao d.l1ploma- tLdades representativas da la- SIMULTANEAMENTE
tlca �o Uru�uaI no RIO, �ue voura. Acontece, porém, que RlITZ ROXY
autOil'lze a vmda a, �:s:ta c3Jpltal não 'é o mesmo suficíentemen- A'iS 5 e 7 lh A�s 7,r!5
do gen�ral C?sva1d? Cordeir.o te explicito, de forma q,ue sua Nelson Eddy - Susana Foster

d� Fanas, adIdo. mIlItar brasI- 8Jplioação melhora pouco a - Claude Rains - em:

leIr? na.Argentma, pa�a que questão e causa confusões en- O FANTASMA DA ÓPERA
aq?I re,plta � conferencIa qu:e tre os 'convocados. E�Uco-me: Censura: - Até 10 anos.
·val pronunCIar em Buenos AI- pa:ra ser dispensado o. convo- PREÇOS:
res sôbre a atuação das fôrças cado, deve esclarecer, na s�de Ritz - ás 5 horas: - 3,60 _

brasileiras no teatro de guer- da Junta de Recrutamento 2,40. - A's 7 lh: - 3,60 unico.
ra i:taliana. que é lavrador. A,contece, po� Roxy - ás 7,45: - 3,60 unico,

rém, que para tanto o moçe RITZ - DOMINGO - ÀS
Para a (onfe�ão de vacinas do campo precisa ir até onde 4,15 - 6,30 - 8,30 HORAS

antí.rábica está situada a Junta, existin- ErraI Flyhn - Alex Smith
A InRpetorill. Regional de Defesa do apenas uma em cada

re-I-
em:

.

Sanitária Animal em São José gião. Ali ele próprio precisa a íDOLO DO PÚBLICO
está, vivamente interessada em cu'da:r d d f d

.

d
.,

1 d C $ 120 00
I a I e esa e seus In- .

a qUlnr ps o preço e r, -' t O J
(,

T T"'R
quo lquer cavalo, u burro velho ou

"eresses. �a, O nosso :lc.rnem AGlJ AR..u=:h1::

ir.1"restável Fora lIerviço. ,do campo e analfabeto e anal-, ii: a S li: M A R I E

OITO DORNBUCH
Transcorre, hoje, o. aniver

sário natalício do sr. Otto
::Dornbuch.

Ó-fsl.a ia
figado de Bacalhau
DE lANMAN " KEMP

unHOR SIIBOR •••
MIIIOR EficáCIA •••

Pela sua pureaG 100%. O Úle<>
de Figado de Bacalhau, de
Lanman & Kemp. apresenta
um saboc acei4l>vel até pelas I

crianças e pessôas de estõma-
go delicado Além disso. sua

efic-acia é assegurada pelO sel.l

potencial em vita·mlnas acima
do padrão fixado pela farma

cop"la novte-americana. Nas

convalescenças. no' periodo do

cresci'mento inlantil. na fra

queza geral etc .. exija o 011'0
de Fígado de Bacalhau, de

Lanman & Kemp, conhecido
no Brasil. há mais de 100, anos.

,.

I

:MENINO CARLOS BATISTA
DE SOUSA'

FE1:z anos, hoje, o inteligente
-::menmo Carlos Batista de Sou-
".sa.

..

MENINA MARILDA
. Festeja, hoje, mais l1.ma pri

�mavera, a galante menina Ma
Inda, dileta filhinha do sr,
�..J05.0 Ramos Furtado.

-CElmiS8IS, Gravatas, Piiamet,
-�Mei8S daI! melhores, p ... !os mI' I"DOreS preços tf'6 na CASA MIE'
�CE-LA '?-lEA - RuaC. Mafra, 61

Estabelecimento 8rálico Brasil
Rua Tiradentes - 10.

Brevemente, inauguração de uma bem
montada papelaria.

TomeKNOT·Pleiteiam estranha
liberdade'

MARIA-ZELiA
participa aOIl parentell e pessoas de reloções de .eus paill o

nascimento de seu irmãozinho CARLOS AUGUSTO, ocorrido na
,

Maternidade de Florianópolis à 27 da corrente

plínio Franzoni 'Junior e Senhora, confirmam

fabetos não conhecem leis. A

solução seria a apresentação
feita no próximo' centro urba
no e lá mesmo ser-lhe dada a

\

dispensa. Isso oóasíonaria ain
da economia de tempo, dínheí
ro e' desvio de elementos.
Para que esses jovens não

ficassem sem nenhuma ins
trução militar, poderiam ser

criados em cada centro urba
no um Tiro de Guerra ou qual
quer outra forma de ensino
militar, o que consiste,' sem

duviqa, um meio de civiliza,.
ção" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sinfônica
debutantes de 1 946 ..

CLUBE 12 DE AGO�TO. --7 de Setembro, concerto da Orquestra
e 'grande baile ·em homenagem à Independência

As mesas já- estão

dedicado às

reservadas ..

e

sendo

.1 GO!�!��21 d�q�sto�es1�do 1lo INTERVENTOR FED-ERAL RESOLVE IReformar :
,

De acôrdo com o art. 37, § 1°, alínea e, com- .

binado com o
I art. 40, alínea a, do decreto

lei n. 1.299, de 20 de março de 1945:

Manoel Marcelino, soldado da Fôrça Poli

cial do Estado, por ter sido julgado permanen

temente incapaz para o serviço militar, perce
bendo o vencimento anual de quatro mil e du

zentos cruzeiros (Cr$ 4.200,00).
Decreto de 23 de agôsto de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVI-:

Grande Descoberla Para o Tra
tamento do Eczema InlanlilNotas rurais

visível 'quando aplicada, não é sentida
e não mancha a roupa, não sendo ne
cessário usar 'ataduras.
BELZEMA já proporcionou grandes

melhorias aos mais terriveis e obstina-'
dos eczemas, em poucos dias. Logo que
foi aplicada cessaram as coceiras e com
a continuação do tratamento a pele
tornou-se novamente, limpa e perfeita
.Se o seu filhinho está sofrendo de

eczema infantil, dê-lhe imediatamente
o alivio de BELZEMA. Contínue a usar
BELZEMA até a pele tornar-se limpa
outra vez.

Não deixe mais o seu filhinho sofrer
o martírio do eczema. Essa forma in
fantil de eczema causará ao seu !ilha
muito maior sofrimento que qualquer
outra doença. As coceiras constantes
não deixarão a criança dormir, .cau

sando uma inquietação que conduz ao

esgotamento nervoso.

Numa clinica de pele de um grande
hospital, [oi estudado o especíüco para
o tratamento e alívio do eczema. É o

novo, mede-no e cientílico preparado
BELZEMA.

Fundação de uma Sociedade Rural

(Do correspondente)
Acaba de ser fundada nesta ci

dade uma Sociedade Rural, para
atender aos interesses da região.
Pela assemb1éia realizada por di

versas pessoas de destaque do Mu

nicípio, foi eleita a diretoria. que,
durante êste ano dirigirá a Socie
dade e que ficou assim constituida:
Presidente - João Caruso Mac

DoweL Vice-presidente - Hercilio
de Favenír. 10 Secretário - Tor

queto Tasso. 2° Secretário - Fran
cisco Rocha Loures. 1° Tesoureiro
_ Lourenço Codori. 2° Tesoureiro
- Fetti Paiva.

Quando se forem as dôrea
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se •
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a sofres' l'
A primeira dóse do saboroso cP6
Digestivo De Witt» dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira d6se_

Peça na Farmacia o

!;"d ft IiI.
LRiilliJ§Jvi_1ft'

Nomear:BELZEMA é uma nova forma de po-
mada não gordurosa que penetra

raPi-IBELIEMA
De acôrdo com o art. '15, i.tem I, do decr c-

damente na pele da criança para com- to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
bater a doença na sua origem. Faz ces- _

sar as coceiras instantaneamente, é in- Leopoldo Jacobowski, para exercer o cargo

,.j;';;;;;';;;;;;;;;;';;;;";';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;�;;;;;; ;;__UiiHiiiUiiiiii_iiiiiiiíiiiii_'"
em comissão, de Comissário de Polí.cia, no in

� iii '

terior-, padrão G, do Quadro único do Estado,

1-
vago em virtude 4a exoneTação. de Arnaldo cu.

maco, para ter exercício na Delegacia Regio
nal de Policia de Blumena .

I Visite. sem compromissos I
LI!!A�!�.���41Ftor ianópo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A •.
_

-

5 I l V E 1 R A
Comissários de Madeiras

PREVENÇÃO' E CONTRÔLE I
DAS GEADAS NA VITICUL-,' Presta aos seus representados' informações criteriosas sôbre

TURA I
a situação do mercado.

As geadas ocasionam sérios' ENDEREÇOS:
prejuizos aos vinhedos, Sohre-j

Matriz - São Paulo Rua Guapor ê, 144 Fone 4- 5866 .

.

tudo quando apanham as plan- Caixa Postal 5_7Q6. - Telegráfico Abesil.

,tas no início da vegetação. Os I Filial: - Santos - Rua José Rí cardo , 43. - Fone-3.526.
brotos atingidos morrem, fi-I Caixa Posta 749. - Telegráfico: Abesil.
cando a colheita muito reduzi- ---------�-----!II_---�������
da.

_-

--EsciITÓRIo' JURíDICO COMERCIAL
Inúmeras são as. medidas de

Anuntoa: Turídicos _- Comerciais -- Rurais e InforrrativoB
que s·e pode; lançãr mão para Bndereçe TeL ELlBRANCO - LAJES - Santa Catarina
€vi<tar tão prejudicais efeitos: Consulte nesse Organização antas de _e decidir pela com-

, 10) _ Não localizar o vinhe- !_:)ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
d 1 b·

-

os e úmí
.

ernpreao neste estado '

l
O nos ugares/ arx

. -

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO
Idos- A D V O G A D O

-

2°) - Escolher variedades Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54
.resíscente. Se o' local rôr mui
to sujeito a geadas, dar prete
rência ás variedades cujos
'ibrotos são tambem férteis.

. 3°) - Retardar a poda tan

to quanto possível para que a

brotação do vinhedo se dê fo
ra da época provável das gea
.das. Essa operação- deve ser

adiada até que os primeiros
brotos a desenvolver-se são

"aqu-eles que apodrecem como

o inchar que seiemcontram nas

extremidades dos ramos e os

últimos a brotar, os que se en

contrarn na sua base. .Conse

gue-se atrasar de 10 a 15 dias
a vegetação das videiras o que
muitas vêzes, é suficiente pa
ra salvá-las da geada, por meio
de pulverização de sulfato de
ferro ou ácido sulfúricos a 10

por cento.
40) .L- Produzir nuvens arti

ficiais que impeçam a rormação
da geada e o de gêlo rápido,
Para isso fazem-se fogueiras
mas proximidades do vinhedo,
juntando ás mesmas mato ain
da vende, palha molhada, ser

ragem de madeira embebida de
"alcatrão ou outras substâncias

.que provoquem a formação de

fumaça.
O prenúncio das geadas são

.as tardes limpas, calmas e

f-rias, com tendência para abai
xamento de temperatura. A sotreram sua ação por meio de

geada se forma um pouco antes adubos solúveis de facil assí
de nascer o sol quando a tem- mílação. Uma ou mais pulve
peratura é miníma. Nesta oca- rízações de cald�ordaleza
sião é que se deve ter as fo- previnem contra oI ataque do Igueiras acesas. míldio que geralmente apare-

5°) -. Caida a geada con- ,ce nos brotos novos, após aivêm revigorar as vídeíras que geada.

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

AOS SOFREDORES
A tende encomendas de

obras edrtedas no Brasii
o u no estrangeiro.

, .

ADro. L. GALHARDO, ex-médica.
do Centro Espírita Luz, Caridode
e Amor, corrrurríca "o mudança.
do ..eu consultório pala a rua do

I
Senado, 317, 2 o andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,00).

r·
a.

JNovidades todas
semanas

o

D
Com os produtos do Intorno
tional Horvester V. S. obtém
a proteção de 115 anos d.
experiência e serviço. nn.." ...no�

H....VUTU

o SEU OQGANISMO

;\'OVO HORARlO DA

..

P. ALEGRE FLORIANó-
POLIS - CURITIBA

QUINTAS- E DOMIiNGOS
Decolagem de Flortanónotis,

'ás 14,15 horas
CURITIBA FLOR] A.NO·

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT'\S

Decolagem de Florianópolis.
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILJAL VARIG - ED. L-\
PORTA - TELEFONE

132f

-'

'1

Ouro para Denti�tas
22 Quilates (Justo Título) Em qualquer tempo .•.-...;_..---_._--�--

de 3 e 5 gramasEnvelope
o PRECEITO DO DIA
EXAME PERIÓDICO DOS DENTES"
Bons <i ..ntes são indispensáveis

(1 Baúde. E' aconselhável mandar

I exarntnd-Ios . por um bom den
tista, de 6 em 6 mê.e ... E' impres
cindhel o exame dos dente•• aos 6
anos, quando surgem os primeiros
molares permanentes,

.

Cuide dos dentes, se quiser
defender o .aúde a a vida
SNES.

o rendimento, a economia e a durabilidade são fa

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

International Harvester oferece tôdas essas vanta

gens pela escolh� do modêlo adequado a cada ne

cessidade de transporte.
Procure conhecer a série completa International pe

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
Concessionários:

C_ RAMOS & CIA .•

Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tal. Somare - FlorionóooH",.

-

Pedido ao

DEPÓSITO DEIITARIO

1\1: A. � E TTl
RUA SEMINARIO, 131 -- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

A I T Ú •

Serviço de mensa geria.
Rapidez e eficiência.

Salão Recórd - Praça
FONE: 1696.

IS,

o Sahão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
INDUSTllIAL-JOINVILLE\VE'rZE1�elA. (MllrCll

TORNA A ROUPA BRANQUISSIM,�
o
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Carne verde - Após ouvir a Prefeitu
ra Municipal do fornecimento de carne
verde ao Mercado Público de Florianó
polis, em sessão extraordinária, a Co
missão decidiu tabelar a, carne verde, res
peitando o pr-íncjpío já firmado na Re
solução 40, de H de setembro d-e 1937,
do Govêrno Municipal de Florianópolis,
que est.ípula a revisão trimestral da ta
bela ele carne, de acôrdo com as flutua
ções do comércio do gado em pé nos mu

nicípios produtores. Ficou evidenciado
que o critério antez:iormehte adotado pe
la Comissão, a saber, da fixação de um

preço ún ico para ter vízêneía durante o

ano inteiro' devia ser substltuído pelo cj,p.
revisão trimestral.
Baseou-se a CEp· na docu-mentação

apresentada que indicou estar o gado em.
pé à venda a razão de Cr$ 2,80 o quilo .

O tabelamento levou em consideração o
custo de transporte, o pêso médio atual
da rez em época de menor rendimento
e o. artigo 23, do decreto-lei 9.125, de 4
de abril. ficando os novos preços iguais
ou inferiores' aos de 15 de fevereiro de
1946. Nos rreses de verão, quando o ga
rlo apresenta melhor rendimento. a tabe
la será rev ísta. A tabela fixada é esta:
filé mignon - Cr$ 16,00; tatú -

...

Cr$ 10,00. Carne ele P - Coxão, alcatra,
fi1p, lombo e posta: sem neso -

....

Cr$ 8,00; corri osso - Cr$ 6,00; Carne
de 2a; assem de dentro, assem de graxa,
neito e fraldas: sem osso - Cr'S 7,00;
com' osso - Cr$ 5,00; Carne de 3a. com
osso - Cr$ 2.50; Carne moída -

....

Cr$ �oo; Miudos: língua - Cr$ 8,00; fí-
zado - Cr'S 7.00; par de rins -

.

Cr'S 3,00; coração - Cr$ 6.00; rabada -

Cr'S 5.00; dobradinha (fato) -
.

CrS 2,50. O nêso em osso não' deverá ex

ceder de 25% do pêso total do quilo. A
tabela terá vigência durante três meses,
isto é, até a última semana ele novem

bro.
Farinha ele trigo - Tendo a S. A. Moi

nlros Rio-Gr?ndensps. corn filial em .Ioin
v.í le, requerido preço para o trigo em

barcado no navio "Zelândia", proceden
te da Argentina. foi aprovado o seguinte
parecer:
"Considerando que o aumento havido

no trigo em grão Imnor tado da. Argerrti
na. conrorrr e .�e verifica das faturas, foi,
para 705 toneladas. de US$ 59.867,03 a

U.S$ 80.747,63;
.

. "Considerando aue do cálculo de cus

to acima apresenta rio em confronto com
o cálculo da S. A. Moinhos Rio-Grariden
ses resulta uma diferen ça a de .....
o-s 11.GB:
"Considerando que a alta vertrícaoa foi

sõmente para trigo de impor taçao ar-

MA RIO SCHAEFER ge�:6ig;�iderando que atualmente não hã

Repre te t trigo nacional a corrpra e que o atual

Isen an e estoque foi comprado por nre-o inferior;
"Considerando que o trigo de importa-

:J
Ce ixo PostÇ1l. 5756 cão élrgP'l1tina é/moklo sõmente pela S. .

IA.
Moinhos Rio-Granelenses, filiat em Jo-

End. TeL: Mariely invile;
RESOLVE A CEP:

10 - Fixar para a S. A. Moirihos Rio
...---------------- Grandenses, filial de Joinvile, ri preço de.

Cr$ 17Cl,00 por saca de 5{) quilos de fa-

S ' A 'rtnha de trigo. que corresponde ao preço

lOmara do custo mais o lucro inà.ustrial de ...

5,75%;
20 - Fica mantido para os. demais

moinhos o preço de Cr'3 150,00, em vir
tude de não haver alteração de preço do

Consertam-lIe Geladeiras, Registr,a- grão consumido pelos mesmos moinhos.

,.dora", Numeradoras, Carimbos, 'I'ransporj.e em Blumenau - A face
dos estudos apresentados e das informa

Mimiúgrafoll, Máquinas de Escre- ções colhidas' "in loco" ficou decidido
ver, Calcular, Costurar etc... atender, em parte, o requerimento de

��::��::�,tD��I��m�r:,�or:s, de���� ITJ�� :g�:�':l�esd�H!O�,��:��J ���:1i'
aparelho:l elétriccs. para as secções da Alameda Duque de

Atendem-ae chamados fora da cupí- Caxias (ponto inicia]), à rua Par-aíba. à
Travessa Iguaçu e ao ponto final.

tal seb a direção dos 8rs. ERNESTO Requerimentos - Foi adotado o pr in-

'WOJOIKIEWICZ JR. e ADOLFO cípio de rejeitar. in Iimine, todo o reque-
TREMEL r ímento que não documentar, com pro

vas reais, a necessidade alegada de au
mento de preço.
Tabelas ela primeira zona Conti-

nuam em estudos as tabelas da jpr ímeíra
zona, tendo sido já fixados os preços de
alguns gêneros e devendo a tabela res
npr't.iva ser nubllcada em breve.

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
aeiam

-- Pedimo. avisar por telegrci
r<Zna. quando o jornal não <:hegar
;,:no mellmo dia.

\

,

,

LahoratórioI
, ,

;
Radio-T'ecnico-Electroo

.. Fundado em 1935

,
Montagem de ródios, Ampli- Ificadore.-TranBmi.llo:l'eB
Mo.ler.ial irnportad" direta-

mente dos .U. 3. A
Proorietário

ütnmar Georges Bühm
. , .E:eche - Tecnico - Profis.io"a)
" formado na EuropCl
.r· i"loriQnÓpo!�.
ii �uu João Pinto n. 2S _. Sob.

MALHADU I; lJA
Ag8DaiQlll' ti Repr�en taçõ•••m

.

G"raJ
Matriz: Florian6polia

• Rua João Pilllto i n. �
Ca.ixa POIIt"l, 37
Filie!: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto, II/D
(EdU. p,.';-prib).

Telegramas: ·PRlMUS·
Agente.. 'QOII principal.
Munlclplo. do Eátodo

----�.

AUl\1ENTE
seus negócios em São
Paulo. cortfionco-os a

Oficina

:Rua Victor Meirellell n.O 18
(PORTÃO)

ESCRITóltrO IMOBILIÁRIO '

A... ·L. ALVES
'

Rua Deodorc, n, 35 .f- Foolis.

Encarrega-se àe: compra, venda, hi

poteca, leg�lz�ção, avalíação P, admt ..

nistração de imóveis.

O�"ániza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutns
de Previdência'e Montepio Estad';"l.

NOVQ)
e

•

, USADOS
Compra
e Vende
ldiema.,
pOl'tu·

gU�II. ell

panhol,
f�ancêll,
jnql�lI,

� etc.

Romance. Poesia. Religião, A
viação, Matemática, Física.
Química, Geplogia. Minera
lQgia, :Engenharia civil, mili
tár e naval, Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur
gia; Eletricidade. Rá-dio, Má�
quina. Motol'es. Hid�áulica •

Alvenaria. Agricultura. Vete-
linária. Contabilidade e

Dicionárioll. etc.
�-----------------------------

�l iP!������e�!���·�:!�;���r,�:
para endireitar Q que estiver errado \JU

para que a!�llma falta não se repita; e

NÃO o esçândalo que a sua reclamação
ou queixa pod�rá vir a causar, encami

ll'1e-a " SEC':?"O RECLAMAÇOF,S.
de o :t;STADO, que o "'0 será lendo
sem demora ao conhe-cimento d� quem
dt direito, rece::'end:.. v. s. uma inforIDa·

Ç?? do resultado, embora em algun3 ca

sos nr;:o sejam pubE('ado'5 nem a rt�cla

mação nem a p'l"ovidência tomada.

COMISSÃO ESTADUAL DE ,

PREÇOS
A 19, 21 e 23 de agôsto reun íu-se a Co

missão Estadual de Preços.

5 LEMBRANÇAS
tMPORTANTES :.

Periodicemente, monde
que num Posto Es so

façam em seu cqrro:

Inspeção dos cabos de ignição.
Inspeção da correia do ventilador.

Inspeção dos farois.

Inspeção .c o limpador de pc-e-brtsoa.
Inspe;:ão das ma;;gueirCl5 d) r c dt ado-.

�.

NÃO seja como os holnens distrai dos'

ou "descuidados" que, em certos momentos,

ficam imobili:zados, prisiorreiras de si mesmos.

Mantenha-se livre para os momentos

de oção - o trobalho, tis viagens -

não se c'escuidando d a seu automovel.

Seja qual for a idade de seu 'carro,

ele continua sendo pr:cioso. Mantenha-o
por isso em forma, visitcndo o

Posto de Serviço ou Revendedor Esso
-

mtii�róx'imo, e permita €{ue cí-se

examine o motor, a corrosseria e os

pneus do carro.

Vlé.je sempre de Esso a Esso.

STANDARD OU. COMPANY OF BRAZII.

McC

E . ECONOMIA.ELEG4NCI4, CONFORTO

Vendedor por conta propria: .

PLACIL>O MAFRA - Bazar de M6.das
Rua Felipe' Schrnidt, 34 - Fone. 755

Boa coleção de amostras. Atende-seàdom,icilio.

CECíLIA PA'DRüCfNIA DA COSTA SOUSA
Agradecimento e missa

Eutíquia de Sousa Cardoso e Família, Acelino dos Santos Sousa e

Família, ausentes, Carlinda Sousa Silva e Família, Almerinda Soares de
Oliveira 'e Família, filhos, netos, bisnetos irmã e sobrinhos de CEÇí
LIA PATROCíNIA -nA COSTA SOUSA. agradecem a todos os que a

acompanharam e confor-taram na sua enfermidade, aos que enviaram
telegramas, cartões e flores, e ainda aos que a acompanharam até a sua

ultima. morada.
.

Agradecem especialmente ao drr Paulo Fontes, pelos grandes es- .

Iorços que empregou durante' a sua 'enfermidade e, a'O Revdo. Cônego
Frederico Hobold, que a confortou com a assistência da nossa Santa
Religiã'O.

Convidam, por meio deste, aos seus' parentes e d-emais pessôas
amigas para assistirem á Missa de 70 dia, que será celebrada na Cate
dral Metropolitana, no próximo dia 2 de setemlbr'O, ás 7,15 horas n'O

Altar d'O Sagrado C'Oraçã'O de Jesus, e desde já, agradecem a todos 'Os

que c'Omparecerem a ·este ato de n'Ossa Religiã'O.
-----�.�-------------------------------------------------------

ResolvidQ, enfim, seu problema financ:eiro!
Adquira. TUDO de que necessita.r,

de UMA SÓ VEZ,
.

paga.ndo PAltCELADAMEMTE,
com �s VAN1.'AGENS d" com,pra à. vista,

servindo-se do

consegueóse com os trajes sob-rn·edida.

GUASPARI

,

CREDI.ARIO KNOT Tenha sempre em ca'�a uma garrafinha

APERITIVO .uK NO T»
SISTEMA

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios.·
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus

� nstai�çõe5 .. 'étricas e san�tirl••
Artigos para presentes

.

PeleI
Casacos
Quaisquer artigos AI)V()GADOS

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. 1.- I· DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -- Sala 5
Edifício Cr1.l2eiro -- Florio"" 6pc]is.

iNDÚSTRiA, COMÉRCIO f �EGUROS KNOT S. A.

Expe4lente I 0.,' i. 11 • da. 14 li 17 .... IO. K, 8TUDIO

JI

--
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6 '" ..�1'aDO-Qulnta-feira, 29 de Agosto. de 1946

� vlgéssimo terceiro aniversário de .íuedaçãc 00 Avaí, que trans

próximo domingo, será festivamente comemorado,
várias solenidades esportívas ..

'

,

correra

CaZolidsmo

C SANTO DO DIA
com

� 29 DE AGOSTO
Degolação de S. João Baptista
O rei títere herodes Antípas,

sempre receioso de perder o

resto do' poder que os rema

nos lhe tinham deixado, via.
de máus olhos a enorme influ
ência que ;) Baptista exercia
sobre as massas. Procurou oca

sião para tornar inofensivo °

grande pregador. Esta ocasiãc .

se apresentou, quando Joãc

repreendeu o. rei por causa de
�ÁUS VENTOS SOPRAM PA-jgresso da FIFA quando pode- F"O G O S H ftlll'B O' L'· I C. O. suas relações. criminosas com

I RA OS BRASILEIROS... I rá seguir. .

'

.

I IVI a espôsa do irmão deste por-
Rio, 28 (via aérea) _ TeIe-1 x

Conduzido por atletas das corporações militares, chegou ante-ontem a esta Capital, às 21 horas com as quais oprimia o povo
.

I
precisamente, o archote do Fogo Simbólico, inflamado êste ano junto ao túmulo do grande E're ..•

.ama dirigido à secretaria na- UM. PLANO DE ORGANIZA- sidente Roosevelt, em Hyde Park, e trazido em avião especial do govêmo norte-americano ate' causa de suas arbitrariedades

.nal da classe "snípe" do I çÃO DO ElSPO'RTE FRANCÊS Fortaleza, onde teve início a maratona cívico-esportiva organizada pela Liga de Defesa Nacional João foi preso. Herodes, po-
rasíl, dá conta resumida do

I Paris, (S: F. I.) - O sr. Gas-
e patrocinada pelas altas autoridades do pals. . rém, começou a apreciar a

. .

.

.

Q mau tempo. r.�lna.nte impediu a realizacão de um brilhante programa de recepção. Mesmo
. nví

_

d
.

t ' sad <:-

re se passou na pnmeira re- ton Roux, diretor Geral dos aSSIm, regular assistencia compareceu ao local da cerimonia.
CO VICçaO 8.S]..1'1 eressa a e o�

rta das três que vão constí- Esportes, expôs, numa conte- Dentre as numerosas autoridades que aguardavam o archote, no Altar' da Pátria armado à firme.s príncípíos do grande
ür o Campeonato Tnternacío- rência de Imprensa seu' plano. entrada da Catedral, destacavam-se os srs

..
Interventor Vdo Deeke: �companhado do seu aiudan_te homem. Consultou-o frequen-

'lI da classe. de r níz
_

d .. rt
de _ordens e de todo o Secretanado, o presidente cio Conselho Administrativo, o general de divisão temente e 'protegeu-o contra

� ga açao .
o el?po e Raimundo Sampaio, comandante da 5' R. M.; presentemente nesta capital; o representante ·10 • _ , •

Nessa prova as três primei- frances. Todas as comunas da

I'
sr. Arcebispo Metropolitano, o representante cio sr-, prefeito da c.aPital, os comandantes dos 00'- as manifestações de ódio - da

.s colocações pertenceram aos França possuirão campos de pos militares, além de ma�istrados. a1;os funcionários, e. representantes da imprensa. mulher adultera que via mar-

trcos que representavam as esportes e de jogos. .

Conduaido pero campeao sul-americano e corredor ól irnpico Adalberto Cardoso, fOI o a:chot' talmente ferida sua vaidade.

otas de -Balboa, na Calífor- Pt·
b.

t d
' I vívamente ovacionado ao chegar. Entregue pelo atleta ao represe ntante do prefeito da capital, e

Mas p
.

. _

d f tiara a raIf a Juven li' e a , por êste passado às mãos do sr. Interventor federal, foi a chama votiva colocada em lugar adrede
'

OT OCaSlaO ·e um e�, 1m,

a, Akren no Ohio e Clear- êsses campos, serão formadas - preparado, sob vibrantes aplausos. O rei, tendo o espirita anuvia-

ater, na Florída. organizações esportivas cauto- Hasteada a bandeira nacional e cantado o hino pátrio pelos presentes, fêz uso da palavra o do pelas libações 'concedeu á

lOs brasileiros Dirk e 'Ljuba
. : .

'.�
.. dr. José Boabaid, que proferiu belíssimo discurso, fa-rtamente aplaudido. sua enteada a c 'b d B'

paIS, regional", e naCIonaIS. Durante a noite o archote ficou sob uma guarda de honra composta de representante" da .

a eça. ,o a;p-

�n Eyken chegaram em 300 Funcionam já, para êsse efeito. Marinha, Eiército,'Aeronáutica e FÔTça Policial. tísta como recompensa de suas

Igar, entre os 36 concorrentes . .prganismos oficiais, donde sai- Ontem às 8 horas foi reinicia�a a corrida, em direção
o
de Bom Retira. exíbições de dansarina. Assim

x rão, no fim do presente ano.
morreu João Baptista come

PREPARATIVOS PARA O 25.000 educadores. Serào tam- do Govêrno para convidar o sr. uma com duas vitórias, ocupa- defensor da santidade do ma-

SUL-AMERICANO DE NA- bém restabelecidos os bilhetes Interventor Udo Deeke para'

I
ram o terceiro lugar. Seguem- trímônío e da justiça. para

TAÇAO coletivos d viagem por estrada assistir a festa de aniversário se Dinamarca, Rússia, Itália. com o povo.

Rio"",28 (A. N.) - O C. �. de de ferro, medida que terá o Clube a realizar-se no próxí- Noruega e Islandía com um x x x

I�taçao da C. B. D. reunn�-se melhor acolhimento por parte mo domingo. I triunfo.
�� de, t-rat�r :de assuntos ��- de todos os ,:_cI.ubes _?as diíeren- .

x I' Na parte feminina, a União

�IVOS as proximaa competi- tes Federações, Entra também O PROVÁVEL SU_BSTITUTOISOvié�!ca venceu, mercê da

es preparatórias para o Cam- no plano da organizacão dos DE VEVE [atuaçãodestacada de uma das

-onato Sul-Americ_ano de Na- esportes a sorte da juventude F.:io, 28 - Alípio, um ponta suas atletas.

ção, Saltos e Wastter Pala, operária, cuja saúde constitue esquerda que atua na cidade I
.

X

te está marcado para ter lu- um problema da maior impor- paulista de Campinas, está in- FIGLIOLA QUEH TREINAR O

"r em Buenos Aires em prin- .tancía. O sr. Roux confirmou teressando ao Flamengo.' É 'I
.

. OLÁRIA

pios do ano próximo. aos jornalistas que será criado bem
.

possível que o jov�m _e .

Rio, 28 - Figlíola, o conhe- Estranho sentimento de ca-

x em París um "Stadium" Olím- prcmissor crack bandeirante cído erack uruguaio, que se rídade o daquele que não evita

\RNERA E UZOUDUM VOL- pico com capacidade para mais seja experimentado na Gávea \naturalizou brasileiro, quandc que no seu próprio lar haja
TAM AO RING de 100.000 pessoas.

a v�r se p<?de. subrsti�uir,' na ainda integrava o onze princí- quem sofra por sua culpa.
Madrid, 28 (U. P.) � Anun-

I _
X equipe prmcípal o Irregular pal do Vasco da Gama, e que, x x x

a-se o retorno ao ríng, atím ,FEDERAÇÃO ATLÉTICA CA wínger Vévé. nos últimos tempos, vinha se
I

A elevação moral de um ho-

, enfrentar Rudolfo Diaz, do 'TÀRINENSE x encarregandode treinar os ju- mem se pode aferir pela condu-
terano pugilista basco' Pau- Assembléia Geral UMA SEMI-FINAL EM BEl..C venis vascíanos, entrou em en- ta que ele observa fóra de seu

10 Uecudum. O embate terá
. Na forma do art. 13 dos Es- .HORIZONTE E P. ALEGRE. tendímentos com os. dirigentes lar, ou da;s vistas de quen. o

gar no próximo dia 10 de se- t:atutos, <convoco as aSlsocia- Porto Alegre, 28 _ A.C. B.
do Olária, afim de preparar os poderia cemmrar.

mbro, no Escurial. ções e entenldides filiad.as pa- D. acha-se inclinada a fazer esquadrões do clube sU!burba- x x x

Los Angeles, 28 (U. P.) � A ra uma sessõo de Assembléia realizar um dos jogos semi-H-
no. Não se pode juLgar as c"ia-

}missão Atlética concedeu Geral, a realizar-se a 29 de nais do Icampeonato brasileiro x turas pelo número de anQs Já

!rmissão_ a Prim.o Carnera, agosto .corrente, ás 19,30, horas d f t b 11 B I H
.

on
ESTÁ À VENDA O PASSE DE vividos. Há jovens capazes de

.
_

e 00" a
'. e_!ll e,o onz -

UBALDO "d
.-.campeao mundIal, de box, na séde do. Clube 12 de Ag6stó. t E d t t se governar e ha encan-eCI os

e. ssa �Isa.o es a somen e
RI' _

. . .

1S0 pesado, de intervir nas lu�- No caso de falta de número ;1a dependêncla de um prcnu:l-
o, 28 U?�ldo, o mSlder em cujos atos nao intervem a

s livr,es, depois d� te-lo sub- iegal para o funcionamento da damento da F. M. F., cujo pre-
reserva d� Amenca, teve �m reflexão e o bom senso.

etido a um interrogatório a sessão, haverá 'Se.gunda convo- sid'ente, sr. Val1gas Neto, se I d�sent�n��mento c2ff! a dlre- X x x

speito de suás relações com os cação, para ás 20,30 horas, mostr,a muito simpático a :ni- I çao "t�chI�a dos dl:abQs ru- Há muitas pessoas que r�ão

Lzistas. quando se deliberará com qual- ciativa. No caso de ücar resol- bro.s. 'canoc�s mostrando-se, são f.eJizes m;ücamente porque
x quer número de delegados cre- vida a realização de um j!Jg0 por I'SSO de�eJo�o de muda,r .de a feUcidade alheia as pertuba

TERVENÇAO NA ASSOC[A- denciaJdos. na capital rriineira. Pôrto Ale; clube. A dueçao do Amenca e as faz sofrer.

\.0 AHGENTINA DE FOOT- ODdem do dia: a) _ presta- gre também, será 'contemplada paz-lhe a :venda o passe pela Oscar T. Carnei�o

BALL? ção de contas da Diretoria; com igual regalia, devendo im lmpartanlcla de Cr$ 15.0,00,0.0.
Buenos Aires, 28 (U. P.) b) - ,eleiçãp do Presidente dos prélios semi-finais da eha. O Joga?or cearense está er;n
rculou nesta eapital o boato e do, Vice-Presidente da Fcãe- ve sul ser efetuado. na m�tro- entendImento com o FlumI-

que o govêrno pro.cooerá a ração,' .

1 'h nensB.
po e gaue a.

a interv,enção na Associação c) - eleição dos membr.os
Futebol Argentino e no Hu� do Conselho Técni'co. d) -

can, em ,consequencia de eleição dos membros do Conse
tas irregularidades que S€ lho de Julgamentos.
veriam descoberto.. Federação Atlética Catarí-
respeito desta noticia diz- nense aos 26 de agosto de 1946.

que o atual gerente do "Ra- Leo:berto Leal - pr_esidente.
19", ISr. Casildo Oses, ocui:>a� , x

o cargo de interventor nes- NOTíCIAS DA CAPITAL
duas entidade's, ficando - Na próxima semana a

a inoumbência de estru- entidade mater reIlll!cIará o

rar um no.vo regime para o treil'l.amento dos jo.gadores qUE
ntrato de jogadores e de integrarão o "Scratch" catari
ela organização geral no fu� nense no Campeonato Brasi-
)ó� profissionaL leiro de Futeból.

x - Transcorreu ontem o ter-
IADA A VINDA DO SR. ceiro -aniversário da fundacão

LUIZ ARANHA da Federação de Vela e Motor
arís, 28 (U. P.} - O sr. de Santa Catarina.
iz Aranha, que devia ter em- - Foram ontem empossa
cada ontem para o Rio de dos os novos dirtgentes da en

reiro, continua em Par'Ís, tidade máxima da vela catari
\ vida á falta de aviãJo. Ignora nense.
n:Jpresentante dos latino- - Vários rparê<dros do Av�í
ericanüs no recente con- estiveram ontem no Palácic

.
"

Direção dé PEDRO PAULO MACHADO
/

I'

-,

REFLEXõES

ri

Trotar nesta redação.

to O ·rumor evangélico não a fe

oundar, ela será uma ciên,cia.
infermaL E' inutil o progresso
mecâmico, que faz da Terra
um jardim, 'se ne8'se jardim ha-·
bitar ·uma féra. A Terra é um

infelrrno, pOTque sois demônios.
Tornai-vos anjos e a Terra se

rá um paraizo."

j De "A Grande Sintese"
"Vooê pode 'regi,strar, p.Qrém�

I que, para elnisinar com êxito.
�ão basta conhecer as mare-

Irias do ruprendiza;do e ministra
las. Antes de tudo, é p'reciso
senti-las e viver-lhes' a subs..-
tandali'dade no coração. O ho
mem que apregoa o bem de'Ve
praticá-lo, se não deseja que
as suas p'alavras sejam carre

gadas pelo vento, co,rno sim

ples éco dum tambor vazio"_

(Do "Missionário da Luz)
"Há muitas pessoas que fa

lam bastam,te em humildade.
mas nunca revelam um gest.o
de obediência".

De "0.8 lVlensag'eiros"

"A ciência digo que, enquàn- .

x

O TÉCNICO DO SELEC.IONA- I

.- Ir_

DO CARIOCA
Rio, 28 - Luiz Vinhais já foi

cpnv1d:a;do pelo presidente da
F. M, F. para treinador do se

lecionado carioca, que partici
pará do. certame na;ctonal d€'j
foot-ball. O abnegado esportiS-\ta está ·confe.ccionando um fi

chário, onde notará os in,-' .. é�es Ide eüciência düs jogadoreE.
mais a;pontados para integral i
o onze da Capital Federal.

x

A SUÉCIA LEVANTOU O
CAMPEONATO EUROPEU DE

ATLETISMO

Oslo, 28 ·(U. P.) - Vencendo
os seus atlétas seis provas, a

Suécia sagrou-se campeã de
atletismo europeu. Em segun
do lugar se colocou a Finlan

dia, com quatro triunfos. A
França e a Inglaterra, cada

Rádio
Telegrafista
Precisa-se para traba
lhar _algumas horas

por dia.

Bom ordenado.

vro à Biblioteca do Centro Aea-
COMERCIANTE: Dá um li-

démico XI d'e Fevereiro. C<Jn-

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

etrurgia e Ortopedia clinica e ct

rurgia do tg�a��Jl��t�: e doenças

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DIArIamente das 15 às 17 horas.
•IilSID1l:NCIA: Almirante Alvim.

36. ,Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CIJ;nica médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz -. Garganta.

Prescrição d .. lentes de
oontot,

OONSULTóRIO - Felipe Schmí-
•

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
IlOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma·

fra, 77. .

TElLEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de Medicina da Uníversída,
de do Brasil). Médico por concur-
1/0 do Serviço .Nacíonal de Doen
l'Ss Mentais. Ex interno da 'Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrico do Rio na Capital li.

deral
VLINICA HÉDI<:tl. _ DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóirio: Edifício Amima

NETO
- Rua Felipe Schmídt. Consuítaas

Das 15 ás 18 horas _
_

Residência: Rua Alvaro de Oarva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR,URGIA GERAL _ ALTA CJ.
RURGIA � MOLÉSTIAS Di: 8..
.. ,. NHORAS _. PARTOS ...
"ormado pela Faculdade Ge Medi.·
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por VII.
rios anos do Serviço' Cirúrgicó do

Prof. Jh!pio Correia Neto
CInlrgia do estômago e vias bl·
Ua1:es, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

atero, ovários e trompas. Varrco
ceIe, hidrocele, varíses e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
6chmidt, 21 (altos da Casa Pa·

ratso) . TeI. 1.598�
BilSDJllNCIA: Rua Esteves JU·

nior. 179; TeI. M 764

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

Florianópolis
.

1:._ Assistente, da Mate,rnida,de
u.1NICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos. cspec'al.
mente do coração.

ELECTROCARiJlOCRAP).4.
.

Deenças do '8angue�' e - doe-"nerve8�. -

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàr ianiente das 15 à. IIi

horas.
Atentie chamado; a qualquer bora,

. inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir&

les, 18. Fone 702
RESID€NCiA: Avenida Trompowskí,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de êlínica Infantil dll
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇM;;

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rna Nones Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl1:NCIA: Rua lVIarechal GUI·
lherme, 5 Fone ·783

CONTA CORRENTE_POPU�AR
Juros ��/2. a 3. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.40
CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florlill�ÓPOUS

CONTRA
GRIPE
RESF.RIADOS
DÕRESo!CABECAi !
NEVRAtG'AS 'E
QÔRES •• GERAL

SÓSEUSA-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistâ em DOENÇAS

• DOS OLHGS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'DAS - ,Pela amanuã:
diariamente das 1();30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sâbados das 14
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÃ.R-IO WENDHAUSEN
Diretor do .Hospitol "Nerê-u Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

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

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.

FRACOS •

•
ANeMICOS

TOMEM

ViM. Cmsma
··SILVEIRA"

Copynghl fia
TheHAYf roo H/AROI In'"

1 ... que o casulo de um bi- Icho da seda é constituido por
um fio único e ininterrupto
que tem 350 a 500 metros de

(comprimento.
2·. " que O· vegetal mais du

ro que se conhece no mundo é
o pau terra, árvore brasileira
de carne de cór parda averme

lhada, cujo tecido rijo e com-
pacto chega a quebrar o pró
prio machado.
3. .. qus os sinais taquígrá-Residência: R. Felipe Schmidt, 38

_ Fone manual 812 íícos absolutamente não são
conquistas da atualidade, pois

DR. BlASE FARACO já eram conhecidos na França
Mé�;iH;SdOc�e:�tr�O d�e��:f3e de no século XVI, se bem que não)OOF.NCAS DÃ PELE - SíFILIS sistematizados e muito dife
- AFECÇõES URO-GENITAIS rentes dos atuais.DE AMBOS OS SEXOS - RAIÓS
INFRA· VERMELHOS' E ULTR..... • 4. " que os antigos egípcios,VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. de natureza um povo/de cabe

Felipe Schníidt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 --.- Fone 1648 los lisos, gostavam de encres-'

DR. NEWTON D'AVILA . par os mesmos; e que, para is- [Operações _ vias Urinárias _

so, OS enrolavam em torno de
Doenças dos intestinos, réto e varinhas de madeira cobertas
anus - Hemorroidas. Tratamen- dto da colite amebíana. e barro, deixando-os depois
Fisiot_erapia - Infra vermelho, í secar ao solConsulta: Vitor Meireles, 28. .

Atende diariamente às. '11,30 hs. 5. " que Goeth na sua cé-
e. à tarde, das 16 hs. em diante _'..

Resid: Vidal Ramos, 66. lebre coleção de poesias orien-
Fon .. 1067 \ tais, incluiu dois belíssimos

poemas que não são da sua: au

toria, pois foram escritos por
Marianne de Willemer, por
cuja beleza e espírito se apai
xonara o poéta já na velhice.

6 ... que a maior escada até
hoje construída no mundo en

contra-se no Monte Ohi, na

Ohina, servindo de acesso a

um templo construido no topo Idaquela elevação; que essa es

ca:da conta 20.000 degraus; e

que se alguém fosse capaz de
lhe atingir o cimo sem descan
-sar nem um minuto levaria na
tarefa de a escalar pelo menos

três horas e meia.
7. " que, em proporção ao

seu tamanho, uma abelha tem cio a colonização do Estado de
trinta vezes mais força do que Virginia, nos Estados Unidos,
um cavalo. . foi promulgada uma lei man-

8. .. que é por volta da ida- dando castigar com pena de
j. f' :....... ...........tr...............,�-....._........çJJJJ7'J&:..._-...'7f#G..-�T3'J&.T.iIfl_."!I'_.-lA;rr&-...

-

...
-

....
-

...-:..'%."VI;..-:..�_T_T..--_"'!J.iI"iIW de de 20 anos que a mortalída- morte todo aquele qlJe matas-
de feminina causada pela tu- se um veado, uma cabra ou

berculose supera a masculina. uma ovelha; e que o objetivo
9 ... que os antigos egípcios _ de tal 'lei era permitir que

-

se

I fabricavam perfumes maraví- desenvolvesse plenamente es

: 1h080s; e que algumas essên- SaIS classes de gado, as únicas
I cias guardadas em vasos de então alí existentes.
alabastro -e descobertas nos 12. . . que, recentemente,
túmulos dos faraós mantém respondendo. a uma solicitação
seu aroma ainda perfeito após de seus leitores, a revista cíen

( três mil anos de raorícação. tifica -orítãníca "AI-Hila1" in
: 10. " que o Uruguai, o Chi- formou que não lia nenhuma
: le, a Colômbia, 'a Venezuela e [estátua autênttca de Cristo ou

uma dezena de outros países desenhos póstumos. que repre
recolhem 50% as suas rendas sentem sua figura como, tão
fiscais das tarifas aduaneiras; pouco, não existe nenhuma

que, na Guatemala e no Salva- descrição física nos E,vange
dor, essa percentaJgem é· supe- lhos sôbre sua personalidade.
rior a 60%; e que, na Aligenti- físilCa; e que o primeiro retrato
na e no Brasil é de 47% e 32%, de Cristo foi imaginado por um

respectivamente. I pintor no quarto século de nos-

11. ., qúe, qu�ndo teve iní-I sa, éra. .

.

.4UTOMOBILIST4S I
Atenção

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
.. .

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

• F 1'_" III _ ..... _ .... _= _ ...

com-ANIDA IIALIANÇA DA' BAtA·
'....4. _ 117. - Sé".: • A I j
mCEIDI08, .. T:aAJf8POBT1U'

CAPITAL. E RESERVAS

- Cifr&s.-do..Baíaaço de__ L944:.

Responaabilidades
.

Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978Aol.75S,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

SiRistro8 pagos nOIl último, I\) anoa
,
, Responsabilidades
,

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá,' Anisio Mas80rra.. Dr.
e José Abreu.

•

de Car'll'alho, Dr. Francisco

Joaquim Barreto de Araujo

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên·
cía e preencha a nossa "ficha d•
informações úteis", dando tôdu
as indicações possíveis, que. ttll!'Ó'"
mos prazer em recomendá-lo (. )
aos' interessados' na aquisição �.
bons funcionártos (as).

·Viagens
P-ELO

Expresso Noturno �o jornal
EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVllE

o

SAlóA DE fLORJA-HÓ?OllS:
CHEGADA A JOINVllE:

SArDA DE JOIHVILE:
CHECi'ADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.·
tO da manhã.'
5 da' tarde.

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

Em Joinvile - no Hotel Príncípe

. do Farmacêutico NILp LAU:S
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.

G�r,,�Q
t �

< 'rrltada
•

f'" FrlccioneVapolcub no'
.•

_ pescoço e cubra com

•
� flanela quente. Atúa

\::-- _...-:: como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
f1amam logo as mem-

.....111 branas irritadas.

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

F,ARMÁCIA ,ESPERANÇA

AGRADECIMENTO
E MISSA

tA
família de-MARIA HEN.

RI'QUETA DE MEDEIROS
IQueEJueto), agradece,' sen
sibilizada, o todos que CI
confortaro:an . no doloroso
transe por que PO"OU e
convido oa parentes e ami

gOl poro a8si.tire·m à mi'lIa de 70
dia, que fO·l'á celebrar dia 30, à.
7 horas, no Igreja de São Fran
cisco.
Por moi. elite ato de religiio.

amizade, antecipadamen.te ,egro
dece. 3 v.-l

Já conhece,
Okas'a?

.Oka�a é.o afamado tratamento Hormono
Vltammal, Importado diretamente de Londres.
Sua eficácia clinicamente comprovada DO
mundo inteiro é garantida pelos reputados
Laboratórios Horiao-Pharma, Londres. _

Okasa, só em embalagem original nas duas,
fórmulas, drágeas ")'Irata" para homem e
"ouro" para mulher, é uma medicação de
preferência medicai, freqüentemente imita.
da, mas não igualada, combatendo vigoro•.
samente : Debllídade sexual, fraqueza mas
eulína, neurastenia, jierda de' memória e·

energia, desânimo, etc., DO homem; - Fri
gidez, Irregularidades ovarianas, idade criti
ca, obesidade 00 mag�eza excessivas, queda
ou falta de turgêncía dos seios, enruga•.

mento da oútis, etc., na mulher, iÔdas essas
deficiências de origem glandular e vitami.
nal, tanto na idade avançada como no moço•.

- Nas boas Drog. e Farm.• Informações e'

pedid,?s ao: Distribuidor, Produtos Arna,.Av. RIO Branco, 109. - Rio. Experimente e
conheça Okasa desde hoje e se convencerá I
O_kasa dá. Nova Vida, Saúde, Vigor, Atra-'
çao e Juventude a ambos os sexos .

APENAS Cr. &,6U
Com essa infima quantia V oc.,

está auxiliando o !leu próximt..
Centribua para a Caixa de E.smol.. ,

a08 IndlCentee ti. FlorianóDoliL

I ,.,AI. C',''<:'. 'A,,'�-:. [,"-';A,t..riII
rià Fabricante e distriouidores das afamadas con-

, '1111 fecções uDISTINTAR e �IVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brin.-

I bons e baratos. algodões, morlns e aviamen'to_
,

.

-

.

para alfaiates, que recebe diretamente da.

I
melhore. fábricas. A Caso ·A CAPITAL- chama a atenção dos Snrs. Comerciante.. do inter�or no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem _ua_ compr(ll'. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS emiBlumenau e Laj'es.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
Os derrotados de' 2 de dezembro esmurram, ainda, uma tecla' sovadíssima: o ex-presidente Ge
túlio Vargas era fascista· t Quem, no entanto. mandou a F. E. B. aos' campos da. luta, quandO)
esta parecia vitoriosa para o «eixo» � Se a cartada lôsse venclda pelos nazistas, os-Iídere's ndenistas"
por certo. não pretenderiam uma coalizão· que os mand.asse para o banco de réus, em Nüremberg t

Deu à praia o navio argentino BUENOS AIRES
Rio, 28 (E) - "Have!}do o inutil, visto não 'se prestar o terra, havendo apenas a borde

Ministério da' Marinha recebi-I local para pouso, e que o salva- 5 tripulantes, inclusioé o ca
da do capitiio dos Portos de menta dos viajantes, ainda que mandante do navio.

Santa.Catarina, comunicação difícil, só poderia ser feito por O Snr. Capitão dos Portolf:
de que o navio argentino "Bue- terra. teria seguido para o local da.
no}: Air'es", 'na laiitude . .28° Adiantou S. S. que os passa- I desastre no propósito de airi_"
420 r Sul e ton�itude 48° geiros já estão quasi todos e17i gir os trabalhos de salvament -

55' W, próximo do Cada de I

Santa-Marta, pedou socorro;
fez sair um destroier para •

aquele local e solicitou ao Mi-:
nistério da Aeronáutica que
um avião da F. A. B. da base
mais jJl�ó;;vima sobrevoe o lo
cal e' envie informações. Se

gundo os últimos informes o

navio com as máquinas inu
tilizadas deu á praia. . Reina
mau tempo na região.r'

Nosso reporte?", de posse do
teleçrama I acima :Drocwrou

r�'�� �nakJ�:-"iI!�������;
�'. _DR. CARLOS G.

sido possível a saiâa de um

avião em face do péssimo tem-

DE OLIVEIRA � po, mesmo porque, seria quasi
� O sr. Interventor Fe-

!� deral no Estado, por Terminou o depol· "'".. decreto de ontem, con-

� cedeu exoneração do car- < mento de Pu Vi
� go 'de Secretário do Es- � - .�

Idêntico programa v i n h a.. tado das Negócios da 1: Tóquio, 28 (U. P.) - Hen-
sendo realízado um ano antes � Justiça, Educeçêo e Saú- � rique Pu Yi, ex-imperador
de irromper a Segunda Guer- � de, ao sr. dr. Carlos � "titere" dos japoneses no

ra Mundial. • Gomes de Oliveira. ( Mandchukuo, terminou hoje o

As Comissões Especials da � Por outro decreto, foÍ seu depoimento de 8 dias pe-
Junta se encarregarão de pre- � designado o forna lista rante o Tribunal Internacío-
parar os programas que even- � , Gustavo Neves Diretor nal de Tókio que julga os c1'1-
tualmenté simpli.f�car�o os p:o- � da Diretoria d� Justiça minosos de guerra japoneses.
bl,em�s da mOlbllI�açao da in- < e Saúde, -para reeponder

Foi anunciado que o ex-im-

. dU8t:I�. Foram desighados sU__!J- �� pelo expediente daquela porador menino será aprtsío-
comítés que se encarregarao Secre taria

. nado pelas. autoridades russas,
dos seguintes estudos: maté- ", as quasi o manteem na quali-
rias primas estratégicas, uni- :�.._ _••••...,., _ _._.}. dade de prisioneiro de guer- PLANO APRESENTADO

ra. O quintoanísta de direito
Amanhã, comparecerão ao Oarlos de Sá, apresentou um

tribunal vários peritos chine- projeto que distribui as atíví-I
ses que vão prestar o seu de- dades do Departamento de Di

poimento sôbre a carta que se fusão, estabelecendo que sob a

alega ter sido escrita por Pu orientação de uma chefia ge
Yi, em 1931, a Jiro Mínami, um ral, as pes-soas incumbidas de

dos 27 japoneses acusados de fazer a' propaganda do movi
crimes de guerra.

I mento estariam distribuidas
pela imprensa, pelo rádio e pe
los diversos setores da cidade.
Um membro de cada estação

de rádio e de cada jornal, . es

taria incumbido de fazer co
Rio, 28 (E.) - O presidente .mentártos, crônica, noticiário

P
, A ..

da República assinou decreto diário "pelourinhos,", bancas
resos em. consequencla restahele,cendo' os více-consu- de reclamações e "slogams " re-

, lados honorários do Brasil em ferentes aos planos pré-estabe-
de utn engano I Ponta Delgada, Horta e. A�gra Iecídos pela campanha.

. do Heroísmo, no Arquípelago Cinco membros estudantes
iWashington, 28 (Dnited menso de Estado dizendo que I dos Açores. de direito fariam propaganda

Press) - O Departamento da em consequência das negocia-'
N

" . de rua na capital nas portas
Guerra aauncíou que três 801- ções em andamento' é _possivel o'meado diretor do de fábricas, nas .escolas, quar-dados norte-amertcanos en- esperar para 'breve a liberdade

I t ;'N d M
teís, campos de futebol, etc.

centram-se detídos na Jugos- dos três homens, OS ." BC. O ate Outros membros. íncumbir-sa-
rávia desde Fevereiro último, R' iam da propaganda direta [un-.

t 10, 28 (E.) - O presidente W

aparen emente, em consequên-

B R I T O· dR' to aos aíndícatos operários.

d a epublica assinou decretoera e um engano na sua ídem- acllldemi.cos e Instttuíçõas de
tíd d I

- nomeando o sr. Francisco Per-1 a e em re açao ao assassí- di
- classe. A propaganda no inte-

t d Ida rl igao Nogueira, em comissão,na o e um so ' ano russo. Es- O alfal'ate I'ndl' d d'
. rior \seria feita com o auxI'll'O

ses três homens não obtiveram
Cil O . 'Iretor do Instituto Nacional

Tiradentes 7 do Milite. dos jornai,s locais, rádios, esco-
licença para deixar a Iugosl.á-

E
las e demais meios oportunosvia e encontram-se desde xpulsos das lO

II

t
e estudwllites designados pela

IlIquela data sob a proteção da nas comUDIS as
'

.

.
-

�:�a;ixada dos Estados Uni-
f d��N<!AI, '28, �D. P.) -. O padre French Mac Guire, che- Uniram-se em favor
.. e a. . ISS�O. Gatalica F'ranclSicana em Shlllugai, revelou ue • •Aliá/s, ,as autor�dad,es mili- os mJiSSlOnanos da Ordem de S� Francisco, na Ohina, for�m das obras Dubll"8Stares revelaram ter receb-ido exrpulsos de todas as zonas dommadas pelas forças comunistas

. li
uma comunicação do Deiparta- chmesas. Goiania, 28 (Via aérea)

E;mbora tal coisa ocorra talvez
em uma Úln,ica localidade bra
sileira, o fato é que em Corum
baiba, a DDN e o PSD se uni
ram com um Objetivo comum:
a constituição de uma socieda-
de para reconstruir os servi
ços elétricos da cidade e r.eali
zar melhoramentos julgados
indisopensáveis.
Até o momento, foram subs

critos' 800,00 cruzeiros para o

empreendimento.
.

Florlanópoill, 29 <:te Agoslo de 194,6

·Planos
_
para a mehlltzação

industrial dos EE. UU_
WaShington, 28 (U. P.) - A

Junta Mista do Exército e da
Marinha completará, dentro
de pouco tempo, os planos for-
.mulados para mobtlízar os re

cursos índustctaís da Nação no

caso de emergência.
A Junta estuda atualmente,

com a colaboração de outros

organismos do govêrno, em

presas industriais e organiza
ções trabalhistas, os planos
para garamtfr a segurança na

cional dos Estados Unidos e,

para esse fim, investiga os es

toques existentes de maquina
ria e equiplllmento industrial e

o numero de peritos industriais
de que os Estados Unidos dis-

põe.
.

fONIlização do equipamento da
Marímha e Exército, estoques
de madeira, de equipamento
médico, inclusive para cirur
giões, etc. A Junta estuda tam
bém os meios de construir fá
bricas e depósitos- subterrâ-
neos.

A delegação Argentina ao

Congresso de Medicina
. BUENOS AIRES, 28 (D. P.) - o Intendente municipal
Emílio A. Siri designou os membros da delegação argentina
que vai participar do I Congresso Inter-Americano de Medici
na a inaugurar-se no Rio em setembro próximo. Essa delega
ção ficou assim constituida: - Sr. Juan Ramo Beltran; dire
tor da Admínístração Sanitária e de Assistência Publica; sr.
FrahJCÍ&Co Guma, diretor do Hospital Durand; sr. Oscar Aguíl
lar, diretor do Hospital Tornu; e sr. Fernando Bustos, chefe
dos serviços de,_Cirurgia do Hospital Pinero.

DURANTE TODO DIA.

nos VAPCJOS' ,

! -

Os acadêmicos de direito 'em luta contrar
a carestia e o «cambio negro»

S. Paulo, 28 (Via aérea) - comissão organizariam a pro
A campanha contra a carestia paganda especializada p o r
da vida e contra os "tubarões" meio de cartazes, desenhos"
encetada pelos alunos da

Fa-I
boletins e manifestos ao pú

culdade de Direito; prossegue blico.
no mais vivo entusiasmo.
Ainda, ontem, reuniram-se I A PARTIR DE HOJE I-

.

na sede do "Centro XI de O plano, aprovado pela maio .. -

Agnsto " os membros da co-I ria, será posto em prática a.

missão de Difusão da referida partir de amanhã, dia em que'
campanha, a fim de serem ela- serão instaladas as primeiras
borados os planos para o Iní- bancas de reclamações na Pra
cio das atividades dos acadê- ça do Patriarca, no Largo de
micos em S. Paulo.' São Framcísco e em uma das-

feiras da cidade.

Ors,
'.'

,',

Aderbal Ramos �;
..

da Silva
e

.oão Batlsla J:

I
BonftiJssis

ApVOGADOS [iRuo
. Felipe Schmidt 34. ::

, Solo 3. Telef. 16-31 ,

i

Conferenciou com
-r-

o Interventor

Restabelec'idos vá·
rios vice-consola,dos

Recife, 28 (Via aérea) - O"
sr. Anutiogenes Chaves, líder
udenista, regressando ontem«
do Rio de Janeiro, conferen-:
ciou longamente com o iinter
ventar tederaã, general Derme-'
val Peixoto, no Grande Hotele-'

Pretende candida
lar-se pelo PSD
goiano
Goiwnia, 28 (Via aérea) -

Informa-se que o interventor
Xav,ier de Barros deixará a in
terventoria nestes pll'OXImos.
dias, uma vez que. pretende de-'

sincompatibilizar-se a fim de
se candidatar pelo P. S. D. ao'
terceiro lugar a ser criado nO"

Senado NaciOlIlal.
•

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA· Toma posse o

novo Secretário
Cidàde do Salvador, 28 (Via

llIérea) - O sr. Clovis Spinola..

nomeado para o cargo de Se
cretario da Fazenda, deverá- ,:
tomar posse ainda hoje.

o

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


