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Procurando a &iilaboraçãü sincera das minorias dfim de proporcionar ao presi
dente Dutfa ambiente favorável a um integral esforço pelos altos interêsses n�
ciouais o P.S.D. deu a mais eloquente prova de sua identificação CtHh a reall�

,

dade brasileira e· da superioridade de seus propósitos políticos.

,Wenceslau Braz .. o candidato da pazmineira.--O coo- �!� ;::l�a�::e� ::��a:'��t�l:l�U��
7 General Franco for mantido na

vite do pre'SI'"dente Dutra... --O,utras netas. Espanha. Solicitaram, também. o

v.&. .. ' reconheéímcnto do Govêrno Espa-
o ,CONVI'1'E DO PRESo DUTRA Justiça, recomendando absoluta

f
comunicando-lhe um voto de cen- nhol republicano pelo Govêrno da

Rio, 21 (.A. N.) - O Presidente imparcialidade e máximo respeito sura pelas suas atitudes considera- Bulgária,
Eurico Gaspar Dutra transmitiu o ao livre pronunciamento de todos das contrárias' á disciplina parti- •

seguinte telegrama ao senhor Wen- cidadães no pleito de janeiro pró- daria. Posteriormente o mesmo C'Í- Cidade do México, 21 (U. P.) -

ecslau Braz: "Doutor Wenceslau ximo, O Chefe do Executivo Para- dadão foi excluído das fileiras do A Federação das Organizações de
Braz - Itajubá - Levo ao conhe- naense encareceu a necessidade reíerrdo partido. auxilio aos republicanos espanhóis
eimento Ide V. Excia. que os lide- do r igoroso cumpr-imento da aludi- e aprovou a mensagem ás Nações
res (tas duas importantes correntes da circular afirmando: Os íuncío- ::;.\0 P.-\.!H_.O, :?i (B) - Ag+La-se Unidas, fazendo apelo Para que
politícas desse Estado - PSD e nários, desde o mais inferior até '() dI:' maneira complexa a poliííca
PR - ,ma deliberação e 1110 intuito mais graduado ela carreira, não de- local com "" manifestos que a sr.

de conservar integra e coesa uma verão usar de seus cargos ou fun- Getulio Vargas enviou do Sul ao

'gi'ande força expressiva da politi- ç<õ,';; para fins poltticos dentro das povo de �. JlAULO. ,\s noticias e

ea mineira, indicaram 'O nome de repartições púhlicas". Os fundo- mesmo as opiniões de varios pro
·V. Excia. como candidato ao Go- náríos faltosos acentua a circular er-res autor-izados (}[1 política con- Praga, 21 (U. P.)-Depois de uma
vêrno desse Estado no próximo pe- da interventoria serão ptm;ii_ D'3 clue pela af'irmativa de que de sessão agitada do par,lamento da
docio presidencial. Tend,o esse fa- forma. da legialação em vigor. , rato chegou, ao'auge a tensão ha Checoslova�uia. o govêrno

roncor-INovo tl"pO de má ...to ocorr-ido em .mmha presença e • mu ito !"'t.t�nle �lltI'I3!li! "q'IBl'C- dou em retirar do novo plano de .

com meu inteiro aproo, venho COD- EXCLUIDO DO P. T. B: míslus" do P. T. B. e o outro gru- reconstrução de dois .anos a cláu- qUI-na aletro"Dietagl·at.lIl'ár-me com o eminente pa- Porto Alegre, 21 (U. P.) - O DiJ po, .i:í boje mais chegado ao gene- sula em que se permltia promulgar .' ti 1\1
tvicio pela acertada decisão torna- rctório" Estadual do P. T. 13., ruri-Il'al Dutra e autor da aUança com decretos sem aprovação do Iegistn- Princeton, N. J. (U. P.) ._- Um
da pelos seus conterrâneos e 3jpe-; �hl um ufício do dr. Raul Gudolle o P. H. tivo. novo tipo de máquin.a e!etrO'llica
lar panl o seu acendradopatl'olis-', .

está stlndo mO!IJltada nos laborató-

,�7. :fi��)V�e i::s�:d�r�e��: �:�:�= A Jugosláv.ia e a paz com a Itália ��:l �:u�'s;�:�c����iOl�:ad=�p��t:o em que seus serviços sãü tan ne- , l'am que IJCrn:uta ver o atom'O atra-
cessál'ios ao meu GOVêl'llO, ao seu Poderá ser imposta pela forca vés do� olhos .de 1IDl ..microscoplOEs'lado c. ao noss'O País', Cordiais , I eletroDIco, abrllndo aS8ml uma no-

Saudruções. (a), Euric'o G. Dutra". Belgrado, 21 (D. P.) O

Vice-I
Londres, 21 (U. P.) - O senlador, do de paz com a LtáJia, no que seI va l'ota para se obter a aplicação

Em respos,ta ao telegl-ama acima pI'imell'o-minis,tro JÚlrdeij, dec1a- Conally declarou ([ue a ,e��cl1ção: re!ea-e ao. estat�to de Triest�, foi

I
da ener,gia atômka na inrlústl".ia e;

o SI'. 'V'enceslau BI'az dirigiu ao ['ou num comIClO monstro em Lu- do tratado de paz com à Itah:a po- i fe:r,ta ao'S Jornahstas a bordo do na- na medicina, O �uper-microscópi()
presidente EUlico Gaspar Dutra, o' bljana: derá ser imposta pela força à lu-: via no qual o semooor regressa pa- :nrâo c'arece ,de leiJ1rtes e os melho
se g ui n te despadlO telegráfico: "Declaramos solenemen<l:e que a g'Oslavia. Ira os Estados> U1n;irdos.. . .

res resultados até agora registados
"Honrou-me o teleg,rama de V. Iugosfayu nã'O assinará o tratado Londres, 21 (U. P.) _ A revela-, COllally av"enrou amua a hlpo.- é uma ampliação suficientemente
EX:cia., em que 'me conlU'llicaI que o de paz com a Itália, haseado nas ção do senador Conally, de que as

I tese do recrutamento de forças vo- grande para auxiliar o olho IIlÚ 3i
PSD e PR de Minas Gerais d.eJiíbe- dec�sões ,da Conferência de París. Nações Uni<las poderiam recorrerjllUntáriaS pelas Nações Unidas, pa- ver a molecuJa qile compõe o ato
raram indicar meu Dome para can- O povo iugoslavo observou com à força par,a a execução do t1'ata- ra a exe�ução. dQ trat�o, se qual-llUo. O microscopio gera fOCOS. c1é-didalo ao cargo de Governador do' pena que em todós os aliados, fo- quer naçaQ enar obstaculos. líricos que cnlZam 'camp'Osl ma-gné-
Es,tado ás próximas eleiçõ'es', com ram fiéis às suas dbri:gações 1l10-

"r.-l-I"8S
.

a,o
A declaração atinge - dÍl'eta'ment� i ticos os quais s·er,"elll como leu.tes.

o pl'opósi'lo de conserv,ar íntegra e l'ais para com a Iugosl:avia. Os mes- U U a Iugoslayia, cuj'os re.pres,elllltantes 1
_

(',oesa essa gran;de força da política mos aliados (lue tiveram tantas pa- govArD" graO'O
afirmar,am em París não poder

mineira, deli,beração qu·e teve o in- lavras de louvor ,pal'a, nós, qualldo li u ti ,acei!Ía,r as, cláusulas do tratado de lamento de salárl-oleJ.ro apôio do eariille"tl'te ,Chefe da derrama\Ya<lllos nosso sanlgue contra Atenas, 21 (U. P.)-Ü Mtigo pri- paz com a Itália.
Naçã.o. Tendo eu encal'e(lido e a Itália de Mussolini, dedicaram meiro ministro e lider do partido
aconselhado aos que me ouvemallluita�palavrasnaConferênciaProgressistagrego.crilticou o gQ
fi!ece.'isidade absoluta da pacj,fjca- para elogiar a ltália de hoje. vocno da Grécia por "permitir ({tl3
ção dos espiritos 'e ânimQs de to- Terminou diz·endo o více-primei- cidadãos lutem COIUltra cidadãos,
dos, os brasileiros, nesta! hOll;a gra- !'O-ministro que a Iugoslavia, con- aumentando a anarqlúa exist,eillte
víssima para o Brasil e para o; tinuaria a hltar p'Or ,uma paz justa. no pais".
1mmdo, facilitando-'se, por esse

mdo, a âção do presidente de to
dos os brasi·l<e.iros, .no seln:tido de
resnlver 'calmamente o <!'Ornplica
dos !problemas que enfr,ellta, não
seda ·eu coeroolte comigo mesmo se

niio atendesse :lU .a;pêJlo de V, Excia.
(� elos líderes mineims, �eito com

tanta honra para mim. S:i fôr ele�
to, agirei de acôrdo com o meu pa,,
tludo. V. Exda. terá em mim um

Jeal ,cohabnrador dos �lobres pl'O
pósi,tos. do seu govêrno. Cr;rdiais
Saudnç.õcs. (a) Wenceslau Braz".

/

em cinzas.
Um oulro despacho informa flue

mais de 10.000 refugiados chega- 'Vaticano, 2.i (U. P.) - O 'Papativindos, da França, lingIate-l'V.a e Ná-
1'am a Changpour, invadindo 1'e- presidiu á beaüficação da venerá-, poles'. Foi par,tilcularmen-te numero

sidencias, edificios publieos e es- veJ Maria Te�esa de SQuberan, fun- J s.a a presença de religiosas da 01'-
tações de estrada de ferro. dadora da Orde11'l de M,aria Amu- 'dem fundada pela !l1ova beU1aVeJ1�

O correspondente declara que liado1'3.

)turada.violento furac;ão de terrore - crime Esta cerimonia, a primeira rea- O Paipa desceu da hasílica do
desabou sobre mais de 150.000 pes-I Jizada após a gller.ra, contou com a VaHcano �ara. v,enerar a. nov.a SUJl-

soas em 400 aldeias na Jndia. presenç.a de inumeros peregrinos ta, ao melO dIlli de i]Oill.ingo.
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Nos bastidores
Terça-fe�ra, 22 de Outubro de 1946 9862

da política nacional

Uma invasão de'muculmanos,

,

Calcutá, 2:1. (U. P.) � O ellver
nadar g'eral de Beng'ala, sir Fre
d81'ick BUJJ'o\,��, juntamente com o

chefe de seu gabinete partiu de
a\ião desta capital a fim de iil&-

declara: '''l'odos nós fomos ol!, 'ig�
dos a' nos converter ao isJalO,�'mlO
na madrtlgada de 10 do co1'1' 'nte.
Todas as aldeias neste distrito tal11-
bém foram compelidas a aceitar o

islamismo. Jncalculavel e fLF'ioS8
multidão de mLlçulmanos adv'3rtiu
nos de que se não aceitassemos o

islamismo, ludo seria: conv.:rtido

pocional' as "áreas do terror" em

Bengala, palco dos sangrentos eOll-

1'IiLos enLre indus e muçulmanos
onde mais de 5.000 pessoas t\)�am
n l(ll:1 RS duranl e a semana p;:v2�,da,

Os confiiLos continuam 'entre
* mmnbros das duas seitas, au nen-

OS FUNCIONÁRIOS E A POLíTICA lando cada vez mais as regiões
Curitib.a, 21 (U. P.) - O Inter- conflagl'i'ldas.

ventor Gomes da SHva acaba de Mais ele LOGO refugiados c1wga
retraDS\Ilütir a todos os auxiliares l'am a esia C11pital prM6dêinl') 60S
de sua admiJnistr:ação, s0cl'efúrios e "distritos da morte".
itiret'oJ'es de deptwtamentos a/Uto- rm !correspondente de um jnr
:IlQ!J10S, a ci,rcnlar do l\linistrl) da :1;11 indu, €111 df'spaeho de Bellgaia,

j

Cresce o movinlento contra Franco
Londres, 21 (U. P.) - Um mern-j rompam relações com o Govêrno

bro da delegação dos Republicanos de Franco e reconheçam o Go\'el

Espamhois, que atualmente visita a no Republicano no exílio. A Corr

Itália, declarou, ontem, num comi- H�nção, concordou enviar mensa

cio celebrado em Romã contra o gens de solidar-iedade ao movímerr
to de resistência no interior d31general Franco, que 20.000 presos

políticos continuam ruas masmor

ras de Franco. cO orador, que disse
ter recentemente escapado duma

prisão franquista, pediu a interven

ção de todos os povos do mundo
para ac�bal' com 'o tenor ti'e Fi'OU
co".

Espanha, bem como outras men

sagens ao .Govêrno Geral, em Pa

rís, á Conferência Sindical Britâ
nica, ao Departamento de Estado
Americano e ao Embaixador- dos
EE. Unidos em Madrid.

•

\ladrid, 21 (U. P.) - A policia
�s.p3lmhoJ.a efetuou a prisão de 23
líder-es republicanos, que visavam

der-rubar o regime de Franco.
As autoridades policiais anun

ciam que os mesmos foram presos

Jogo após uma reunião secreta, du
rante a qual elaboraram um pro

grama de colaboração com espa
nhois exilados ria França, mui! es

forço para derrubar o regime es

panho! atual.

Sofia, 2.1 (U. P.) - Quatrocentos
mil sindicalistas lmlgal'os erwia

ram ao Conselho de Segurança um

telegr-ama, pedindo medidas contra
o General Fr-anco, Declaram que

Gafanbotos
em S .. Paulo

S. Paul-o, 21 (A. N.) - Noticias

procedentes da Alta Sorocabana
iuf'ormsen que já se verificou a in
vasão do �lI()SSO Estado pela nuvem

de gafanhotos, procedente do Sul.
A invasão deu-se na altura de Pre
sidente Prudente e os acrhlios di

rigem-se para Noroeste, isto é, pa
ra Maio Grosso.

o govêrno checo
desistiu

.

Clevelancl 21 (N. P.) As fáiJri-

Carne para a

Inglaterra
LOlnl<}r0s, 21 (U. P.) - Durant'e

o mes passado a Grã-Bretanha .im

portou quarenta 'e tres mil e qua
trocentas tonel,adas de Call1l'eS da

L�pgentina no valor de vinte e seh;
milhões de libras. Segundo infor

mações ofieiais no mesmo período
o Brasil forneceu aos ingleses duas
mH e Ilove;cen<tãs toneladas de car

ne no valol' de trezentas mil libras.

cas de automóveig poderão 00nce

der novos aumenLos aos seus úpe-
1'a1'1OS, sem aumentar l}Or isso os

� preÇ/os dos auLomoveis.
Pelo centrál'io, estes ultimos de

veriam at.é seI' reduzidos qtlanw
anLes . .Foi o que deelarou aqui o

pl'eside"nLe da União dos Trabalha
dores em Aulornoveis, Waltel'. An
tecipou ele, lambem, que' os COll

Lral,os de t,rabalho para o pl'oxünó
ano deverão ser esLabeliciélos numa

base flexível, adotando o;s salal'rus
ás variw)ões cio eust o de vida.

Beatificação da fundadora da
Ordem de Maria Auxiliadora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SNRS. I4SSIN4NTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus lernaes.

Autcmóveís e Caminhões

Tome KNO"f

(CHRYSLER CORP.)
Concessionários:

OLIVEIRA s fiLHO, LrDA.
RUii

..
Dsodoro, 1� _:.__ FJori.a.nõpolis

(OHcinn provisória no Estreito.)

PELOS MUNICIPIOS
------.-.._-------

Notíeícs -de Blumencu
o [ormal "A Cidade de Blumenau", 'em sua: edição de hoje, publica

mtereseente nota sôhre 'O caso da ;farinha de trigo proveniente do Moi
nho Concórdia. Cita o referído jornal declarações 'de um funeíonárto
daquele estabelecímento, r'eptando a Comissão de Abastecimento ou

melhor o sr, Bruno Híldebrand, funcíonácío da Prefeitura; caso o mes

mo deseje saber o fato em suas lanhas gerais. O 'caso, em si, é grave e

merece a atenção das autoridades competentes. A fraude na farinha de

trigo com adição de quantidade elevada de lüilho foi noticiada pelos
jonn ais. Agora vem a pirhlico uma declar-ação que merece ser apurada.

. Não se justificar-á, 'cln ,hipótese alguma o silênoió do SI:. Bruno Hilde
brando Está em jogo o bom nonic da Pr-efeitura 'Murücip'al e esperamos
um esclarecimento' sôbre o caso. A1g1Jém dev.e ter err-ado' e êste erro

precisa ser esclarecido para que o poro continúe a ler confiança nas

autoridades admdnistrativas.

o jornal �'A Nação" publica, hoje, urna nota C'01l1 referência too

Centro de Saúde, censurando a atitude dos f iscais, que sem aviso prévio,
multarem vários comerciantes, inclusive o dono da Coníeítarãa Toenjes.

De acôrdo com o jornal a multa é injusta, porque o uso do antigo
uniforme -era permítído por lei, mão recebendo os' comerciantes ciência

da modificação.
. ,

Eis um problema facil de resolver.. ·ES1e negociante, naturalmente

brasileiro, 'deverá reclamar ás antouidades competentes, pois a multa
nestas condições. é injusta.

Precisa haver higiene na cidade e prestigiaremos o Centro de Saú
de em seu 'Objetivo. Porém, muldarido a "torto e a direito", da uma im

pressão desagradável. i�fina!l de contas, Q que in teressa mais: "0 <unhei-Iro da multa ou a Iimpesa pública"?
•

m -

A corníssão pró-construção do monumento Olavo Bilac fará reali

zar, tlia 15 do corrente, um interessante programa de arte e soirée dan
sante no majestoso Teatnc.Darlos Gomes.

A .campanha, dirigida pelas professoras locais, :tem cont ado com o

apôio do povo blurnenauense, sempre disposto a auxflíar as bôas 'in�-<I,
dativas.

, '

LINIMENTO SEDATIVO

Circular recebida
. Do sr. dr. Fruncisco de Paula

Rodrigues Leí.va, digno Diretor do
Hospital Militar' de Florianópolis,
recebemos a seguinte circular:
Flar-ianópof is - Santa Catarina.
Em 18 de 'Outubro de 1946.
Do Diretor do H. M. F.

. O Clube Náutico América, tradircional agremiação de Blumenau, es

colheu recentemente sua diretüria; elegendo para pres�den,te o sr. Vito
r.i11'0 Brwga. Elenwn:to de valor, r.elacionado ,nos ,meios SOCIaIS, sempre

dis>posto ·a rlra11alhai' pelo progresso de Blumenau, poderá o sr. Vitorino

Braga multo l'ealizar pelo desenvolvimento do Clube
Estes são os votos (rue lJle endereçamos bem COOlO aos demais mem

bros da a lnall diretoria.BLUMiENAU - (Do correspon,dernte) _

CausoU: decepção; em' Bltlmenau, ,a noticia de' <rUe a nossa seleção
não iria mais disputar a segunda partida em Curiti!ba. COlTI[ll'eende-se,
fllltre1anio, a .alitl1Jdé que resolveu :tomar a Federação, uma! vez que os

Auimos estavam· exaltadís&ÍJ1nos ,e os nossos jogadores·, que nenlhuma

cnl!pa têm no caso, pagariam cülJseqnências imprevlslveis.
Não ;podemos ,deixar, sem' um rCIParo, de cdticar este esrtado ile

CO'llsas. f: doloroso ver-se, [1'0 Brasil, a que ponto chegam assuntos de

importância seclmdária: Brasileiros' agddem brasilreiros por questões de

'ft110bol. Catarinenses são tomados. de ódiu !pelo fató de Vel'om no p.ara-

Recebemos da Comissão Organizadora do Monumento pró "Olavo
Bilac" um convite para o sarau .dansante rem benefíd'O da callJpanha, a

.ser realizado, .hoje, ·n·o Teatro Cãrlos Gomes. Agra,(Jecemos a gemtileza.
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Ao sr. Diretor dó [onnal "O Es
tado ",
ASS.UNTO: Agradecimento.
I - Pelas /publicações das hoine

nagens �)restadas ao ·eXJJ1'Ü. sr. dr.
Florêncio de Abreu, digno Diretor
de Saúde do E�ército e a sua comi-

Blumenau - (Do correspondente). .." h
_- Uva, 'le,'adas a efeito quando 'da

Sob o titulo "Nem tanto ao mal nem tanto á terra", o Joríral "A U l
' _dvhr� chegada do mesmo a <esta Capital,

Oídade de Blurnenau", em sua edição de hoje, publica um interessante - � VfJ.. J-:'"
- �

-

estaDirêtor
íá

muito' 'agradece a es-

artigo, analizando a atuação d'Q' Centro -de Saúde locar com .reíerêucía
,.

�j}k: forçada direção dêsse conceituado
ii fiscalização nos estanelecirnentos 'ccmercíais. '"rI; jornal, e, aproveita a oportunidade

Estranha o ref'erádb órgão a atitude de "dois pesos e duas medi- éONTIlA para apresentai' os seus protestosGRIPE
dás", tomada. para o caso em aprêço, RfiSFRIIA.DOS de elevada estima e distinta consí-

Alguns comerciantes fUra111 multads, Outros advettidos.:. �������:;ÇEA der-ação.
A nosso vê!', procede "bem O tradíeíoual órgão de imprensa de Blu- QÓRES ••GERAl Dr. Frandsco de Paula RodrÍ-

. ,nellau. Pedindo "\ fiscalizàção do Centro de Saúde para ce1·tos esbeleci": SÓSEUSA
gues Leivas, Major :Médico., Diretor

memtos, vizou 'o heill es,lar coletivo. Ce.nSlIl'ando a atuál atitude,' defen- do H. M. F.
deu um ponto de vista, de j,nteira' jusbiça.

DEPARTAMENTO DE SAúDR
PúBLICA

rAs autoTida:des enc�il'regad�s do serviço,
. responsáveis pela saúde Plantões

llública, deviam, antes de multar i�dis;tilltâlll.ente, advertir os infratures, �rês de outubro

1ll0$trar-Ulcs as ,disposições',do regulamenlo,' pa�a depois, então, agir 5 (sábado á tarde) - Fa'l'rnaciwl

com serenidade. MuHa:r 'Um cOl1lerdarn<te e deixar llill outro, em j>dênU- S. Antônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia S. An-

cas ,condições, sem pnni:ção, é absurdo. T,e'm'Os· éntretanlb; a impressão tÔ11'io _ Rua João Pinto.
de que o jlüstre médico que dj��ige o Centro' de Saúde talvês não este1a 12 (sábado á tarde) - Fa'l"mácim;

a p.ar de certas lrre.glllari,darJ.es, poh, j>OSSUilldo notável senso de ,iusti- Catm"inensl3. - Rua Trajano.

ça e eqUidade,. sa.berá o que melho!' cOILVém pal'a os intel'êsses da po- Hh-O "IACA o ESTOMAGO,OS Qrl'ls,NEi.l o CORAç;\O 13 (domi11g'o) - Farmácia Ca�·
::u:sil:W7f77'T""R''I'''!= PIfa lm'inellse � Rua Trajano_

pu1ação. 19 (sábado á Larde) - FarmáciiW
.

NOTAS ·'DESPQ.,RTIVA:$, - Causou profun.da decepção em Bhune- naeilS>e um adversário. Bsqtleoem-se de que são irmãos e surgem cenas RonUveira - Rua Trajano.
jIlau o ,resultado do' jôgo ·entre paranaienses e ·catarinellses. E.<;perava·-se trisfes; de agressão e desrespeito. Por S.ua vez o paranaense não perdoa 20 (domingo) - Fa1'mácia Ran-

j.uelhor produção do noss'O selecionado. Muitos \blumel1auenses se diri- '11'0 catarhlensé a l'eoepção 'clue te.ve. E 'este am,biente doloroso se sucede lú}eira - Rua Trajano.
, 26 (sábado á tarde)· - Fa1'mácim'

gJram á ,capirtal, voHan,(Jo decepcionados. àno após a:no. Sfo Agostinho _ Rua Conselhb;r�'
Não pudemos cOlllPre�der o moti vo pórc[Ue a imprensa de Floria- A culpa 'cabe somente á nos.sa fwta de educação. �ão se pensa em Mafra.

nópolis ataca sómente a .atuação do zagueiro Ar�cio. Muito embora nã'ó ver uma bOá parli>da de futebol, o que se ,quer é a vitória - a 'satisfa-' 27 (domingo) ._ Fa1"ntáda StfIII-

tivesse feito uma bua partída, 'Obedeceu ao sistema de marcação e:;tabe- .ção d'e apetites haixos e' incofessácVeis. Faz muito hem a séleçã'O ca.tari- Agos.tinho Rua Conselhf:ir>V'

1· d 1 t
.

t d'
.

t
- .

C "h P
.' Ma fI a.

lecido pelo técnico, anll' anr o por eomp e o o pei·l'gosO. pOll a- !>feri a nense em .nao COl1l!paTecer para o Jog.a em lW'lÍl a. assana por ma.us O serviço' noturno será efel lado.
paranaense. Enü'etllJnto, os comentaristas resolveram alão dar atenção a momentos, não por culpa ,d'O povo paranaense, que é bom e· hospitalei- pela Fai'mácia �anj o Antônio, .rit1!\"
êste fato, ,chegando, mesmo, a culpar o magnífico :;r;agueiro do Olímpico, 1'08, pQl'ém, :pela âtitude de ,al'gu:ns ,elementos qüe. andanj impunemente. á rua João Pinto..

_

como causador de 2 tentos. pelas ruas e que deviam estar, há muito, numa escola correcional. f: N. B. - A �resente tabela 11ao po-
. ,. . . _ dera ser alLerada sem pré-·

Incrível !1 pu�s, a CUll:la cabe exclusivamente a Adolfil'lho. O mais trIste, e doJÜ'T'Oso dIZer-se -li verd.oole, .mas, a falta de lllstruçao traz como via aútorização dest� De---
perfeito goleiro do Estado foi infeliz nos do'is la,noes, quasi idênticos. consequência cenas ve�'gonhosas. .1

partamento.
Saiu .em falso e, descolocaldo, não poude impedir a queda d'O .Wtl arco.

Aproveitarmos li oportunidade' para dizer: que S01lJ,os insuspeitos
neste comel1táriu, visto qlle,. muito antes; desejavamos a inclusão de

Schram.
Porém, elogiar a. atuação de Ado.lflinil:tQ__e criticar a.-de-Ârécio é um

pouco forte e oheir,a a bainismo ...

A Sociedade J3enefi.cente e Hospitalar de ,BltU11enau iniciou sua

campanha. para admissão de sócios. Constiltue quasi um dever para O;
blumenauense auxiliar a entidadte. AuxiHando os que necessitam, além
de ÚiIll ato de caridade, é uma ,contribuição para 'O hom nome da cidade.

Laboratório
tlínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frént·e QO Tesouro
do Eetodc

Flo:rianópoUs
D.r. R. G. S. Madin Fum. t�illirbal AI�'e& 118 So-IOZI

Pum. L. de Costa AvUe,

�tQme de SOln'iliue, Exame pal'O' 'lIeriHca.ção
de canea!', Exo.me de urina, Exame �Q':'Q
verificnção do gravidez, Exame. <ie �80arro,
Exame para verificaçã.o de doençJ!l,8 da
pele, boca e cabelos, Exame de féz8S,

Exame de secreções,
.!\utovaccinos e tl'onsfu!Jão de lIongues,
Bxame quirnico de farinhas, h&bida.

cufé. águo., etc.

Rua Felipe de Oliveira', 21 '-'
8° andar·

TeI. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital .

Ano . . .... ,... Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$· 25,00
Mês . : . . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso _.' Cr$ 0,50
An() Cr$ .90,00
Semestre c-s 50,00

I
Trimestre c-s 30,00
'Número avulso.. Cr$ 0,56

.1 Anúncios mediante ,c0?ltrato

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politieas
Notas Locais
Artigos de Redação.
Página Literária
SIDNEI NOCETI

tlróIDca da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
]urisprudênC'Ía
V ida Militar
Noticiario do Exterior
Noticiário do Pais

'Artigos de Redação
A. Á. VASCONCELO�

Pelos Municípios .

Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
.

D_ F. AQUINO
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

1'ELEFONES MAIS NECESSITADOS

��iic�:ir�� . � : : � : : : : : : : : : : : : : :
"

:: : :
D.elegacia O. P. Soci;1I ........••..

. Maternidade : .

Hospital Nerêu Ramos ..•.•.••• ,

Santa Casa � � .•

Casa de Saúde. S. Sebastião ...•••

Assisti!flcia Municipal .

Hospital Militar .............•••

. ��:e�Ãé��a .:::::::::::::::::::::
7' B. r. A. C _ _ .. ,. , ••••

Capitania dos Porto•...........• , •

16" C. R _ " ..

Fôrça Policial " _ .

Penitenciária ", •.......•..•

·0 Estado" « ..

MA GlI!zeta" . � .. " .

"Diário da Tarde" _ .........•..•

L :a. A _ •......••.•.•••

Emp. FI",erâ!'ill Ortiga .•.••• _ • , ,

,

...
'\

,

.

\

�.(.

t1;

,

, o «.
��

�:;::.
'�

�

'\'-:
< .

13lS
103�
1578<
llS!r
831-'
10311"
1l'5J'
16611"
1151
153fl'
7811'
15'»·
1381l"
160fj<
120"
151(1'
102:i'
165�
157!1"
J6<Vi"
lti.U?
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nos associamos.
PAULO

Patrimônios como êste

Todo criador sabe O que vale um aní
mal de' raça. O que vale e quanto cusi.L.
Há fortunas aplicadas em exemplares
magnificas que, entretanto, estão sujeitos
a muitos imprevistos. Se você possui ani
mais de raça, faça o que todos os cria-

»:
",,' ,.

;.: .

"

.

.\<�fo'�i.�
. '���S:�"�:'� �':�-�,�:.

.

dores esclarecidos estão fazendo: prote
ja ess-a aplicação de capital através da
Carteira de Seguros de Animais, manti
da pela SATMA, que lhe assegura uma

indenização, em caso de morte de

qualquer animal de valor.

,'ia CARnUIAS DI SEGUROS:

SUL AMBRlca TBRRBSTRBS,
MaRiTIMOS .·"aCIDENTaS
A MAIOR

�OMIfA_N_HI_A_D_E_SE_G_UR_��_S_D_f.E_�A_N_.�_�:_o_G....
�

....N_ER_O_DA__A_M_É.,...RI_CA_OO_'_._u. l
�.!�!�à !!��!!!��. 8!Yac��!e'21�u���r-- •E2!r�!e!! !!t��O�'��li- P!��!��te�2, !�!as
pela, l'Nidente o Ay. Mau1'O RQ
mo., ISO, qu.e ancontromOll, à A••
HWdÍlio Lua, U-l1\Q carta endere
çada· à .:rito. Hieroníd.. Vieira,
Col&;rio cSoql'QdQ Família», Blu
m.."ou. Q qual enca.minhamo.,
pelo Correio. (& d••tinotd

Ai'\l VEH�ARIO�
JOSÉ SiLVA

Com imensa

alr-gr.ia
em "eLi lar,

Ivé passar, na ef'emér ide que jJOJe
transcorre. mais um aníversarro

natalício, o estimado jovem José

. Silva.
Servindo atualmente à Impieusa

'. Oficial elo Estado, nas funções de

_ arf.íf'ioe-auxiliar das oficina" de

Iinoí.ípia, receberá, por 'certo, por

motivo de tão JesLejada data,
. inúmeras Jolicitações por parte de

.seus parentes e amigos, às quais, I'com votos de perenes Ielioidades,

FELIPE

.,

Rr-gisLamos, hoje, o aniversár-io

�1aLalício do sr.' Paulo Felipe, c'ie
Ie dos Serviços de. Benef'Icio-s da

"

Delegacia do L A, P. T. e nosso dís

.tiuto colaborador.
JOSÉ SOARES GLAVAM

Transcorre, hoje, o anivers.. rio

.natalicio do sr. José Soares' Gla am,

sócio da firma Irmãos- Glav -m,
conceituado estabelecimento d» re

.presentações comerciais.
.

ANDRÉ SAVAS
A efemér-ide que hoje íranscor

.'I.'e assínata o ani ...-ersárío nata .icio

-do sr. Anckú Savas, eomerciáiio i'e-

-sidente nesta capital.
PROF. A�IÉRIOO VESPúC[O l'l:L-\.-1

'rES
Faro anos hoje o sr. prof. Ame

::rjC{) Vespúcio Prates, digno dire
tor do "Grupo Escolar A. São Jo
sé!).

. \

AridfmtoJ3 l"fI!!JlJoqilJ
l-ac.8ndil,
Autom6v"ilJ

E'idHlidad" '" Fie...�a

-Acid.nt·6S do Ti'abllllw
1"'..n.sp:t>rtes
Animab

ne3pou.abilidfun Civil

:,'0:

DESPERTE a BlllS
DE SEU fIGIlDO •.•

e sallará da calIia disposto para ludo
Do fígado dev� fluir para os in�es
tinos, aproximadamente, um Ittro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não corr�r livremente, V, não pode
di<>erir bem os alimentos e êst�s
fe:mentam nos intestinos. Encão so

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

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa das PHulas Cartel' -para
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar corra livremente
e V."se sinta realmente bem, Compre
um vidro hoje mesmo. Tom�-as
conforme as instruçõ�s, São efica
zes para fazer a bilis fluid' livremente.

Peça pílulas CARTER para o Fígado,
Tamanho .econômico: CrSo3,50..

VENDE-SE

açougues norte-americanos

. \Olt�-I
zou-se � 15 hor�s de domingo últi

ram a ter carne, com a suspensao mo, a inauguraçao da XVII Expo
do controle de preços. Mas agora, síção A:vícola, promovida pela So

o produto está tão caro que ',I�Ü- cíedade Catarínense de Avicultura.
ias donas de casa preferem ' \001'- ÁO ato estiveram presentes os

rer ás galinhas e outros sub rtrtu- eJC;lDOS. srs, dr. Udo Deeke, Inter":

tos. Os entendidos no assunto arír- ventor feder-al e Gel. Lopes Vieira,
mam contudo que dentro em ore- edil municipal, além de muitas ou

ve, os preços voltarão a cair, '01'- tras autoridades estaduais e muni- CeRRa o cem-nando a carne novamente a '{'.;::;i- cipais e numeroso público.
vet ii maioria das populações. O certame, como das demais 'VIe- bio negro__��=====�=====�. zes, despertou grande interesse

,

.

,

merecendo a Diretoria da SoCieoa-\
Maceió 21 (A. N.) - O interven

de, muitos cumprimentos pela' ex- lOt' Guedes de Miranda vem u·n

pl'essiva demonstração de suas g'indo pessoalmente as medIdas

uteis atividades, baixadas pelo Governo contra os

Part1cipam da e.x,posição 20 ex- agentes do "Cambio Negro". Devi

positores, send.o de 40 o númeTo do ás pT\_y\'idencias tomadas péias
autoridades voltará: á normal: fade

total dos conjmvtos cXiPOstos, Qom-

preendendo 16 raças dif,e.r:elltes de o flHll'Cado de farinha de trigo
dc,sf_a Capital e do interior 1, )ndo
sido distribuida a diversas p,l1lJi
cações grande partida de fa.';l�ha

apl'f'endida em poder da fi�ma.
r:mbar'cadOl'a "Brasileiro e "CO" lõa
n11ja".

EUCLIDES F. ng SOUZA

Regista a data de hoje o ·tc'alls

.curso do aniversário natalício do

.sr. Euclides de Souza.
GASPARINO DUTRA

Assinala a: data de hoje o aniver-

.::Sál'io natalício 60 sr. Gaspa:'iuo
Dutra, alfa functonárío do T .sou-

1'0 do Estado, atualmente desem

penhando as Junções de Co!{)tor
Estadual em S. Francisco.
-sns, l\IARIA DA CDSTA "'1 'IRA

Aniversária-se, na efeméri 11.\ de

hoje, a exma, sra. Maria da Costa

Vieira, digna espôsa do sr RO,''Jl1'Q
"Víeira.

A.NTONIO GERALDO
Transcorre, hoje', o aniversário

natatícto do sr. Antonio Geraldo.
filho do 5:1'. Antonio Acioti Car

.neiro, alto funcionário do Trihialai

.de Contas,
JOAQUIM TIAGO DA FONSECA

, Faz anos hoje o sr. JOU(Iuim
"Tiago da' Fonseca.

H ILDEBRANDO VAZ
Hegista a data de hoje o anrv cr

.sário natalício do sr. H ildern ndo
'Vaz, conceituado fazendeiro fil)
.. nosso Estudo.

VIAJANTES
HERBERT

i .'

J. LANDSBER'J

Proce.Dcu!.es do Rio de Ja'

uma canoa nova de 3 palmo. e

2 dedo. de boca por 25 pa.lmoa de
comprimento.

Treato/J né,sta. reda,ítQo.

do dia 22:

Tempo: bom, nublado.

1'empera,f,ura: estável.
Ventos: de nordeste a sueste.

� .

Mario Rovere e Irene
Jorge Rovere

po.rticipcun QOII pGrente. _

puaôc. de sua. l'ellÍg� o

na_cimentO da hU Ulh.o

JORGE,
ocorrido dia ZO-X-46 na Ma

ternida.d. de FpoUs.

Encontra-se em -Floríanõpolís 6

.sr, Herbert J, Dandsberg, ativo re

.presentants comercial da Linc,t.ypo
-do Brasil, S. A., e gerente da filial
"de S. Paulo da impor-tante orga-
nízação,

Agrad,emos a visita com que lWS

.honrou.
EDGAR BONASSIS DA SILVA
Segue hoje, pClr� Lagllna. o jo

·,vem Edgar Bona••u da Silva.
,ez-locutor da Guarujá. que 9a.i
,.desempenhar identicas funções na

_Rádio Difusora daquela cidade.
Ao .amigo as n0880. despedida.

"com votos de pt'olperidades" bri
lhante carreira.
RELAÇAO DOS PAS;::;AOEIROS
·QUE K\IBARCARAj\f N/ CAPl,'l'AL,
DIA. 20-10, :PELA AERONAVE
"A:rvmRICA ,DO lNORl'E", DA

CRUZEIRO ,DO SUL

-;-- OBcar Alvim f:;úhmidt, de. A1'

manckJ David F'erreira Lima, Hcn

i'iquc FI.upp Junior. Izabel Lea)

BI',lLlllE', menor Domingos l:knri

qUE' Lo;)1 BranDe, meDOI' M,guel
Le�11 Braune, La.ércio Leal, Wilson
Leal r;lolU·,�" Bl":lsillisa fia,11ann
�nuga, Filomolla Laurentina da
Si]ya e dr. HaroldD Pal'anho'J 1'\3-
rlernCil'flS,

frescos .

Temperaturas extremas de hoje ;
máxima 19,9 - mínima 10,4.

Para Porto Alegre: - Dr. Ar-
, ..

mando Ba!lista, Celeste Per·}ira Noivados:
J\Ia.1burg' e dr. José i\Ialburg, Com a gentilllilaim.a Brita. L�ur-
DESE:\lBARCADOS :NA I\lESMA des. dil.eto \:ilh.a do noello ilustre

,DATA conf..ade e membro do Coruaelho

Procedentes de São Paulo: _ A�miniatrativo da Caixa Econô-
m�co Federal de San·ta Catarina.

Acy N�nrs Naspolini, Alfl'edo Ha- Jou Guedes da Fonseca. ajustou

;b.htZld, Paulo comoes. Bosco, . wal-I nupcialfl 0.
sr. Joaé Ac6.eio Moreira

d(>1l1ar 'Nal"p.olini e .·Salim G ,i.,rie Neto, filho do sr. dr. José Acácio

,"L'," 1"1

.

I
MOI'eira Filho, re!i1identl!! em Join-

(.�t.',.
'vila.

gatin!aceo-s.
o.s eXierÍl,plares são belissi,lUOS e

ty'adtlzem as extraordt1lJádas 'van

tagens que ofer,ece aos lavradores,

I a criação dos m.esmos em grande
,escala. naturalmente com inegáveis
benefícios para de e para a econo

mia do Estado.

O certame, neste ano, restrin

gui--se ao munidpio de Florianó

polis, mas em nada perdeu de sua

cX!pressão.
O encerruneIllto dar-se-á a 31 do

corrente, data em que a Sodedade

Catari:nense de Avicultura festejará
2() anos de vida e de vitó,rias.
Felicitamo-la pelo ôxito da XVII

lolotoi otimista
Nova York, 21 CU. P.) - Atra

cou hoje o Quen Ehzabeth, a vuj()
bordo �j;ja a d('Jegação soviétio;a á

Assembléia das Nações Unidas.

Ainda a bordo, Molotov l'eCeh'):l a

imprensa para expl'essal' a cKte

za de que toda� as diyergcflClas
eulr'e as Naç-õ8,? Unidas seriam

afast.:'1.rh:::, e Qf' '�lifienld:1(lpS VI)i1f:1-

Exposição.
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Aos nossos

RETIRARAM SUA.S CANDI

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusrve 8�

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
l)al'B reinar nos lares catari
Denses, - em vista da certissí
ma vitória do aperitivo KNOT,

B R I TO
O

.

alfaiate indicado
Tiradentes. t

I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
. PREZADO LEITOR: Se o que íhe

interessa é, realmente, uma providencia
fiara endireitar o que estiver errado ou

para Que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a eausar, encami ..

nhe-a á s'EC�AO RECLAMAÇõF;S,
de O ESTADO, que o easo será levado

l'f"'m demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ç� do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

� ·I�r: CLARNO G.
,

GALLETTI
� ADV OG A,DO
I Crime e cível

!t: Constituição de So�edadell I� NATURALIZAÇQES
.,

T.ítuloll Det'lal'at6:-ios � I
. � Escrit. -- Praça 15 da Nov, 23. ,111
t � Reaid. __ �:aa���:dentes 47, �� ,\

.

• rÔNE -. 1468
i�
�-----------------

'"

20,°0 h-
Modernos Baralhos

Americanos

•

Locomoveis
Vende-ae .

dois um Fetain tipo
WeeH 24 HP e outro RQbey tipo
Ma.rchall,p-ara pronta entrega.
Informações na Organização Co

mercial Catarinen1l8, à· Rua João
Pinto"no. 18 •• Florianópolis.
........................................................

Rua

TERRENOS
VENDO 3 LOTES

Escritório imobiliário
A. L, ALVES.

Deodoro 35 - Fone 784

�olJl'r o nrohlemn do Govl'l'r,,· .hs
panhol. A posição de Birlau;' é,
pois, clara p consequon I (', 'I'aruheu,
é conhecita a l:iosiefio cio Pa. udo

Fáteis de iimpar e de grande
durabilidade! Em lindos g,a
vuras coloridas!

MAQUINAS DE
ESCREVER

Da mundialmente ofamadn mar

cá «OLlVETTI», novas, da fábrica,
receberão dentro de 20 dias. todo. I051 mcdêlcs, 08 represantante. exclu-

eívos ne_ta praça, IALMEIDA, BASTOS & CIA.
F, Schmidt, 2 •• lo. andar I

i

I
i
1
1

o ESTA'DO arUOft··

tra·$e à venda na
.. "

,

«B�tk» I
�1f��.

,.

APENAS'Crj UO
Com essa infima qUAntia Vo�,

estií '-ulImando jl seu' prórlm(l,.
Contribua para a Caixa de &mo!_
1108 lndbrent.. "-,,, Flo'l'f."'''D"n..

É UMA DOENÇA.
MUITO PERIG,OSA
PARA Á FÁN!IUA
E PAR� A RAÇA
---

AUXILm A COM-
.BA'Í'EL-A. COM. O

rm_[lffilnWlI

Orlando Romão de Faria
e Maria da Gloria
_Veríssimo de faria,

participam aos, parente. 8

pussoo.a de sua. relações o

naflcimento de seu filhinho
MARCOS, ocorrido na Mater
nidade de F'pol is • di(l 15-X-46.

Comunista Frnnoôs, rmprn!l'Hl0

I�iviiÃRri:Rõsil
I

Rue Deodoro, 33 �
Ftorianôpolis

.1
Livros novos � usados,
em diversos idiomas.

� A ter-de encomendas de

I··
obras editadas no �rasiJ
ou no . esrr-angeiro ..

I. � Novid adee todas as II semanas

ii �
g��Ll'mI"'IPG'$"""" &Wa:MlII

Carniaas,
-

Gravatas, Pijame ••
Meias dSII melhores, pelos me

nores preÇf)1 eô na CASA M!S
CELANEA - RucC. Mafra. 6

o estoque está ee e��otando rã

uidument.e, Mande o seu pedido
H<>JE MESMO para receber pela
volta do correi-a (I seu lindo bnra
lho amer-icano. Fazemos remessa s

para qualquer'Ioealidade do Brasil.

• Preços espeçiail para '81••dedoros �

numa vrgmosa I� constante f:am

panha contra o Govêrno de .F:all
co, A do ParLic!o SocialisLa niaís i
uma 'vez foi posta em Iuco 11i! ul-
t imo Corígl'E''''�O 1'1'\1 uido 1'111 Pa,),
no qual a primeira resolução .1)r.··
vada, pnr uc lamação nnànim», IUI
a rupl ura ilr r('laeõc� corri I' Gn
\·l'l'no de Franco p ajuda ao 1)0\ ':

espanhol.
A lriiiio (Ia,; Esquerdas foi -una

al iança temporária feiLa dL'1'a;ILe CASA M1SCELANEA dístr i
as últimas r!pições lia qual se buidcra dos Rádios R. C. A
agruparam diversas í'orçus, a HlGÍé' Victor, Válvulas e. Discos.
poderosa das quais era o Pd 'lidu RIlll ·CMlselhe;Í'o' l\It"lfre

I
! ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Educador
-

prodigioso0. ,.��::
"Todos se admiravam de como

êle conseguia milagres com seus

alunos. Leia em Seleções para
Outubro êste interessante ar

tigo que nos conta a história
de um diretor de escola capaz
de conquistar o respeito e a

. obediência dos meninos mais
obstinados. Compre Seleções
.lloje mesmo.

T!Jmbém neste .novo número:

'lMPR;SSÕES DE QUEM RECOBRA
,A VISTA. Depois de 17 anos de

cegueira recobrou afinal a vista
quando foi transportada para
seus olhos a córnea de outro
individuo. Que sensações' não
teve ao ver pela primeira vez

sua norva, a fazenda onde tra
baínava, as árvores e o céu?
Leia esta C01110vente descrição
ce um homem que recupera a

vista.

....e •••••••••••••••
'••• •

1) PROBLEMA DA UNIÃO SOVIÉ·
·TICA. segundoo autor dês te arti

go a expansão do comunismo
é a destruição do capitalismo
"inda é o desejo do govêrno
soviético Leia esta momentosa
condensação de um livro 'escri
to por um antigo membro do

serviço díplomauco americano
em Moscou.

.....
, � .

4)S SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Voce sabia que os caracóis.
i'vêeln" corn o corpo inteiro?
Que as abelhas e as -fornligas
têm \J1Tl impressionante sentido
do tempo'! Que as traças do
sexo masculino são capazes de.
sentir a 2 quilômetros o cheiro
da í'êmea ? Leia êste curioso
artigo sôbre os super-sentídos
de certos animais.

-4 .

;\MllAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam Iá
grírnas, vacas que produzem 3
vêzes mais leite que as comuns,
galinhas que põem ovos do ta
manho de tuna tangerina! Leia
neste artigo esta e 'outras 'ma
ravilhas realizadas graças à ci
ência, em auxüío da natureza.

,São ao todo 24 artigos interes
,santes e estimulantes, mais a

.

. .condensação' de um livro de
_grande sucesso, neste novo

�número de Seleções.·

COMPRE

SELEÇÕES.
.,..

Df OUrVSRO
A venda agoral

A REVISTA INTERNA-CIONÀL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

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

Rep'<t.enlante geral no Brasil.

FERNANDO CHINAGLIA
Rua dI> Rosário, 55-A. 2.' andar - Rio

• • • • • • • • • • • • ••• ••

5
.-- • � • • n__���

rurais ,I

do Miinis.ténio;
d) '(lue os ítens sejam atestados pelos Funcionários
4. A Portaria em causa estabelece, também, que o valor dos auxi

l Iios cujos pagamentos foram requeridos anter-iormente à vigência das

instruções ora aprovadas, será de Cr$ 1.000,00 para os banheiros.

I ftuxUio do govêrno aos lavradores I

Sei'á concedido para ti construção de silos
e banheiros cari1apatlcidas

A Inspetoria Reglional da D. D. S. A. do Departamento N. - de Pro

dução Animal recebeu a seguinte circular.

I Comunico-vos que peja Portania n. 547, de 5 do mês de agôstc do
imo em 'curso, foram aprovadas pelo sr. Mi.n istro as Instruções assina,
das pelo sr. Dir-etor Geral do D. N. P. A. para concessão de ULLÚlios'
pela construção, de silos destinados ii conservação de forragens verdes"
(' de banheiros de .carr-spatícidas e sannicidas, pubficadas no Diário

JOficial de 7-8-46, pago 11.406 .

2,'
O auxílio para consti

..u.Çã'O
de banheiros

sedo
de

Ct,'$ 3.000,0°1para os carr-àpaeicidas c de Cr$ 1.500,00 para os sarnicidas.

N 'I'
".

�. De acôrxlc ,'com o artigo 30 das Instruções 21 que se refere .a POT-. O astarja n. 5 :7, acima mencionada, são condições essenCij�fs para a conces-
.

são do a.li'dIio; Wa'Sllll'owil \,-:ilU) - O· De-
a) ser criador

-

ünscrito no registro de lavradores e criadores dêste «''''',lJ-,I',''partamcnto de Agrioul lura v •
,

Mmdstér-io, a cargo do Serviço de Estatística da Produção;
I ele anunciai' que o projeto de dl'-

h) ter a situação ,regularrzad, a perante ° Serviço Militar;
Irificação da� razcnoas dos .. l�."la-

I c) que o !banheiro obedeça em suas linhas gerais, a planta oficial
dos Unirlos já se acha a mai« (li-

do D. N. P. A.
liwin caminho anelado, J't1D'JO i\ ('11'

ll'ilica\ião Iol.al da lavoura. I;om

efeito, hasoundo a sua cxpo"ioao
em cstatlstícas ainda. ínccmpl .tas, I
comunica o ref'er ido Departamento
que nada menos de 52,9 porcento
das 5.876.7:';0 fazendas norte-ame

iicanas já d ispõ« rio serviços de

i rícos de l'�laç:õe� gr-radoras CCll-'
trais. Essa percentagem rep .eseu

Ia um rúp ido a\'lIHOO no . sel,t,lde i
cip dotar ;i agr-icull.uru dos recur- I
ses da eleuicirtade. pois que ao ser I
estabelecida a Adrninistração de l
('1(,(l'jÚca�ão !'-lll]'al, em 19'35, ap"ilaS!
743.000 I'azf'lldas dispunham oe]1r-nergia elétrica.

T;:;�(I sig iuitiru qur-, no CSP;l.I-' de

11 anos. a percenlagorn das 1«/'(·n:- �da!:' norte-amet-icanus que goza- .

rum de serv iços '('1r\tricos SE' ('1"\'0'.1

(li_, 10 por crnlo a rua IS d.e 50 j�Ol'

(Ass.)
I.MeI]!ciosas saudações,
H. Blanc de Freitas, Diretor.

Atenciosas 'saudações,
Altamir Gonçalves de Azevedo, Inspetor Chefe,

VI JANTES
;'NeceasitamoB de dois., para viagena !(lO interior .do Estado, Deve ser

:pea.aa idone,Q e já cóm nlgumo. prática de comércio ou com aptidõea
qUIiI pono com'provo.r..se,'. Exige-lie referânci�;

•

.Dirigir-lIe . por cortá do prbprio punho. a Caixa Postal n. 42, em
Florianópoli••

'CONTA CORRENTE 'J:-Uf'U ....HK

_IJuros 5l/2 a. a. - Lii'nite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal Sg 4.
CAPTTAL: (,R$ . 60.00Q,OOO,OC
RE�E�VAS: CR$ 1.5.000.000,00,

Rua Trajano, '23 •. fIC)S"jf!N!'!IÓPCUS

FARMACIA ESPERANÇA
d� Farmacêutico 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 Itlédico.

Clube oze de gosto
PROGRAJUA DE :FESTAS .PARA o lUÊS DE OUTUBRO'

Dia 26 -- Sábado - Festival promovido pelo Grê
':mio ESTUD.llrN1'II,. Conl início às 21 hc,!·()s.

Rua FeH;;pt' Scnmlctt 22 - Sobredo

reu!o.

24 artigos
da maior

."" atualidade :
COMPRE SEU mtnUl-i

•

HOJE MUMOI
.

_ '._ll
custasóC4�J'

J

••••• (> • +.••••••, •••.

o -problema da
União Soviética

•••••••••••••••••

Impressões dJ quem
recobra 3 vista

Depois de 17 anos de cegueira
recobrou afinal a vista quando
foi transportada para seus olhos
a córnea de outro indivíduo.
Que sensações não teve ao ver

pela primeira vez sua noiva,
a fazenda onde trabalhava, as
árvores- e o céu? Leia em S1e
Ieções para Outubro esta como
vente descríção de um homem
que recupera a vista. Compre

Sele?ões hoje' mesmo.

Tcitmbém neste novo '1úfl'e!"o:
EDUCAOIR PRODIGIOSO. Tc)dos

se admiravanl. de corno êlc con
'seguia roilagres com 5eu::; dluM
no;.."" Leia êste inter(-!�RalFe arli
goquenoscontaahi6tórLadeum
diretor de e,cola capaz de con

quistar 'o respeito e 3. obedieu
cj_a do.:; meninos tnaü; :(;ibstlna
dos_

· .

o ,PROBLEMA DA UNIÃO S!lYIÉ-
TICA. Segundo o autor dêSte "l·ti

go a expansão do lcolnunis:llo .

e a de.truição do capita�Lrno
ainda é o desejo do gO'Jêmo
sov1ético� Leia esta,mQ:'tlentos8
condensação de unl livro escri
"to ·pol'....,um· antigo tnem1)!'o, do'

serviço diplomático americano
em :Moscou•

· .

OS SUPER·SENTlDOS DOS AMIMAIS
. Você sabia que os caracóis
"vêetntl com o corpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressIonante sentldo
do tempo? Que as tr3ça� do
sexo masculino são capazes ue
sentir a 2 quilômetros o cluü,o
da fêmea? Leia êste cut'IOSO

artigo sôbre os super-sentidos
de certos animais.

.vtifúm .tr ""l./#
ií.-dtiJ ,�jj!m:

D tIItluO" VfRMiFVGO
Of fFE1TO SfGt;QO

.. A'O EX, GE PUQGANTE,NE'M OIÊTA
� •• <:.� ... ",,,. • ..... iiii..iiSiJr.�

Segundo o, autor dêste arti
go, a expansão do comunismo
e a destruícão . do capitalismo
ainda é o desejo do govêrno
soviético. Leia em Seleções
para Outubro 'esta momentosa
condensação de um livro es

'críto por um antigo membro
do serviço diplomático ameri
cano em Moscou. Compre Se
leções hoje mesmo.

Também neste novo número:

IMPRESSÕES DE QUEM RECOBRA
A VISTA. Depois de 17 anos de

cegueira recobrou afinal a vista
quando foi transportada para
� .. :1..l� othos .« córnea de outro

.

Incrvíduo. Que sensações teve
ao ver pela primeira vez sua

noiva, a íaz�nda onde trabalha
va, as árvores e o céu? Leia
esta comovente descrlção de
um homem que recupera a vista.

· .

Botijas de ferro
para gás,
carbônico
VENDE-SE

. ., �.

EDUCADOR P�ODlGII)SO. Todos
se admiravam'de como êlê con
seguia milagres com seus alu
nos. Leia éste interessante artí
goque nos conta ahistórlà'tleum
diretor de escola capaz de eon
quístar o' respeito e a obediên
cia dos menínos mais obsnna-'
dos.

" •.

.� � ,.,

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá
grimas, vacas que produzem 3
vêzes mais leite que as comuns,

galinhas que põem ovos do ta- ,

manho de uma tangerina I Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à ci
ência, em auxlJ.l.o da natureza.

São ao todo 24 artigos interes
. santes e estimulantes, mais a

condensação de um livro ãl;i
grande suc�sso, neste "novo
número de Seleções.

Novas;, recem-im-portadas
Pedidos à

KNOT S.A., ex. P. 34

ITAJAÍ

os SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que os" caracóis
'Ivêem" ·com o ,�orpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um irnpressienante sentido
do, tempo? .Que as traças do
sexo masculmo são capazes de
st:�l[ir a 2 quilômetros O çheiro
da fêmea? Leia êste curioso
�;,go sôbre os super-sentidos
de certos animais .

............. � .

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá·
grimas. vacas qu-=, ptoduzem :I
vêzes m�ís leite que as comuns,
�"nnhas qUe p&,;n ovo, do ta
rnanhe> ele Ulna tangerina! Leia
neste artigo (�St�l e outras ma
ravilhas reallzadas gr:aças à ci
ência, em auxílio cia natureza.

São ao todo 2.4 artigos interes
santes e esti-rnulantes, mais a

condensação de um livro de
grande sucesso, neste novo

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇ

COMPRE

SEI.ECÕES
# .

DE OUTUBRO
A venda agora I

A REVISTA INTERNACIONAl

PUBLICADA EM NOVE IDIOMA'-
· .

Representante 99ral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55.A. 2.° andar - Rio

• .... o ••••••••••••

URGENTE!
Por motiva de viagem ven

de-se um piano em ótimo es

tado da afamada marca "F,
EssenfelderR•
Ver e trat,9f à rua C('neral

• Eitencourt 78, Nesta.

OiS CARBÔNICO

Df OUfU8RO

A vendo agora I
A R,EVISTIlc INTEl1N.'CIONAl
PUBLICADA EM NOVE IDtOl<\AS

I
• ••• ++ ••• $- .

Raprlt!oén}ante geral no Brasil:

FERNANDO CHiNAGlIA
Rua do i<o!ário, 55.A, 2.0 andar - �io

............. � ....

V.ENDE-SE

Pedidos à

COMERCIANTE: Dá um li:'

vw à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a ferma

ção cultnrai dos catárinenses

de amanhã!

("Campa,nha pró-livro" do

C. A. XI de Fevereiro).

KNOT s. A.
Caixa Postal 34

TeI. - K N O T - ltaiaí

.' .

. ,

"

\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 21 (Via aérea)-Para resolver vários assuntos, inclusive o processo refe
rente ao não comparecimento da Federação Catarineuse de Desportos ao local
de seu segundo jogo, reune-se, ,amaDbã� às 17,30 boras. a' diretoria da C.F.D.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

UM. REVIDE, APENAS!
Escreveu: lCf Cabral Teive

I
no; A;110�il1]� I'yomeno e _�)cll.lte: I alL.IOU

bem. C"rl'f'i,'âo, que dirigia °

Orínudo uarroru, Dr. Mola, E,:l1JW primeiro período teve atuação 1'0-

Cardoso, Trilha e Lisbôa. gular. l

1
Sotteiros : Enio, Léó e Antero; A segunda partida da série será I

Pitonio, Krassine e Ar)'; Lobo, rea lizada no próximo domingo. no

Arão, Carlos, Aícrses e Ci-a,le.,:o. mesmo local. Ao que sabemos, 1) sr.

Logo após poucos minutos le jO- 'I'onera vai reforçar o seu coujun

so. os solteiros, pOI' intermédio de

I'
to com melhores etementos. I'�n

Carlos, decretaram ,o 10 "goal ?a quanto isso, os c�sad08 acompanha
manha. rum os acontecimentos com um

(;0111 a e.:tpressiv-a vitór'ia 00 "tf'am"
de Nilo Nooeti l>clo escore de qua
tro t�ntos cont.r-a um.

No ba.ndo venoodoi' !-odos .. ua-

ram satisiatór'iamente, sobre ,,,Ú"-1J.c
Pedro Amorim� que foi o elemento
n. -t do prélio. ]�il1ídio Cal'Ul)SO,
Bru.u.o Boo:;; (> Filomeu-o d-estaca-
rum-se.

Do esquadr'fio ,'encido os t1)( .llo

res foram Leo Carlos, Krassine'. e

Pilônio.

nheimis.
Se não basta.sse est4 ocw'Téncül

pa1'a dei.xoT claro a nenh,'/;una edu.·,

cação esportiva dos nOSSOR vizinhos_

pode'l'iaffWS citar, ailld'(l, (J.S üwi

dentes com. o Botafogo, do Rw, o

Corínfldans, de São Paulo e ov-l�'os

qtwdros do Bras-il cttjas diretm'�as

jurararn nuncà maü Te-a.li.;;;;w di.s

putas naquela cidade.
A (/O'l'a, os "sant'inhos" d,o Putebol

Brasileiro estão cho'l'ami{Jondo i.J<71'

que c{esútimos de Ü' até lá e twn

bem pm'q1b€' 08 surrarrws aqui po')'

intermédio de rnew d1tzia. de exal

tados que, Ti;á muito, haviam d.eli

berado vinga.l'-se dm; pedradas que

sofren Lui,s, centro médio d.a no,')sa

.�eleção.
Já eslava mesmõ na época de

\

darmos uma lição a esse·s "buÍJ'i-

nhos" intitnlados senh01'es abwlu

tos do futebol nacional. Foi Ilma

medida das mais acertadas da nossa

entidade q�w tem a presidi-la o DI'.

Adel'bal Ramos da Silva,

concnill':lda

s-cg-Ul1do 1,empo foi aI'bi�/'cldu
�r, Waldemar F'omeroW, C11.1C

que

I LOURDES e ACAclONeTõl
I �nIi,.m-o.m I�-_---I

DISSOLVE
A,GORDURA
Muitos Quilos por, Mês
v. é deltl<\siadamente gorda 7 Nr""

gO.l11ria de
.

t-er o eOl'po dru! bel'isBima.
EatrNaa do Cin<)ma de Hollywood? Um
ruéd}eo da Ca1.i!órnia. que presta 8s.is·
t.êneia As estn'las e S06 maia famoso,. S,
tistas, descobriu um método rnJtlrlo"e se

guro de eJi'lSo\ver a gordura sem recon-er a

diet-ae dráatiCR8 ou a 6�ere'[cio3 e"cessi�jaa_
Esta descoberta, eh..mad:>Forlnod.e.
promove novt\ fIInúde e energia a.() dis��.!)l
ver a gordura. de modo que V. se s""úá
e pRleeerl\ ma�B jovem lO anos.. B:::t?,t!l.
tomu7 2 past.i�ha.3 3 vez{.� 11') ri :;i..
ForrnO«ie ê um pre!>,\m>lo g"r",nti;�"
pa.rn. -remover o excea� d(" g.ord-,d'�'" fl';"l:ll.
FOil"llOlode hoie mem10 em qUs,lql.er
[nrmúeu.L. A O·Je8a. garant.a. é a �1Il�

...
rc-3.i:)r

prot:'ç �:""I

A primeira
greve aérea
Waslli:ngion, 21 (U. P.)

rompeu a primeira gl'ande !_tTeV(

de pilot.os na história da lU'.' lfi.o Icomcl'Cial. A a�BoCraç-ão de pi]ol.os I
das hnha·s uereas ordenou �]ll� i
mil ·e eem pilotos dá Transcol'eu

cial Mister abandonem seus 1-,0S··

tos hoje.

Os [ornais de Curitioa ainda GO- i "marretasse" a representaçõo ira
nienumi com iniensidode a part.ulo I ca do Paraná. Intelizmenie os nos

realizada. aqui, no dia NJ do cO'l"J'en- sos atacantes não souberam tú'ar'
te, c, ,com mais intensidade ainda, a castanha do Ca,iu, o çoleiro t;1.te
a nosssa desistência de jogar na em. Curitiba, declarou. ter sido a.tin-

Prevendo uma derrota, os casa- sorriso vitor-ioso os lábios.

"C-idade Sorriso" dO'mingo 'ÚUimo, {lido q ponta-pés p01' Bodirüio e
dos passaram a jogar com mais eu- •

O desprezo a essas críticas apa i- Leõnidas.
tusiasrno e técnica, consegu indc o. }<,]�STiVAL DO. CA__,,,IAS

armados seria o ideal. Ma.s, já que E, ])a1'(1. [inolisar, um conselho
marcar 'L bélíssimos "goals" de

. Alcançou grande suc-esso o Icsl i-
, que Jora111 autores Emídio 'c�I' o val que o Caxias F. C'. levou a ".·,·el·-

escrever [oz bem ao esporte, 'Uü.mos para os "saruinlios": Não chorem. \ '-'<1. �

prusseo'ui1' para ve-r com.o é- ql.M ('i- tanto açora. Deixem para [ase-lo Lisbóa, f'ínalizando o 1° "halt'-ti- to ante-ontem no gramado do A':.)1'I-

co. após o .ioqo com os gauchos, em
me" com o "placard

" assinadundc go de Menores.

li'
.'

l "' se"'a' bO»L rê ,., I AI
a vantagem para o conjunto doo: As nurt idas í'orarn muito bem

.In pn'n'ie'l'ro u-go.,
.

I ,
- ror o . �g1'e.

F J

lembrar aos cronisias paromaenses
easados : 4 x 1. disputadas, reinando H melhor ca

os 'incidentes com o á'rbit'l'o Perei- CA:\!PF....oNATO CAIUOCA Dl;; l'U-1
ApÓ<! o deseanço voltaram os b: maradagem, sendo numerosa a as-

1'0. Pe-ixoto, por ocasião do JOfJO TEnor. coteja-dores ao gr-amado para dis- sistência que esteve presente ao"

contra o Rio Grande do Hul, na Rio 21 _ Prossegu indo o C..,Ul- puta I' o período f'iual. O:" soltei- embates. lU'1'Z:c._ Hoje ás 5 -

"
- 8 % h

"' Iiospitaleiro" C1/.Titi-ba. pe-OiJu'to Carioca de Futebol. SÚW-! :'08 .nZ�I:1U,n ��lge�te: esf�rços :::E.a As pari.idas acusaram os re," .ta- �ss-ões das Mocas
1'::1_

Para âqueies q1W nã.o salrem do o ::ião Cl'1."tóvão derrotou o Pan-
diminuir .. diferença, mas o ua- dos seguintes : Ouvia de Haviland Hetlrq

ainda, aqui v.ai o q7� se passou: - gú 1'-01' 3 x O e o Vasco venceu o
dro cont�rio est�v.a íirme e dlS- 1° jOB'J - Taça Arnaldo DuLi'd. - Fonda - ,íean LesUe - Jack CaL'-

'l'e1'1IúnadQ o jogo corn 08 gau-c/ws: BOll,.;ucesso por 4 X a. De\'icto á& posto a nao penmbr que o adver- Ese-ola Industrial, ;) x Se(.e dI') Sc- sou.

descontentes com o TCü'llUado e a i'OJ'W3 chuvas, qeix<J.�·am de seI
Sál'io l'eaUz·a.sse suas p!.'etençbea t.embl·o, O, ASSIM B QUE ELAS GOSTAM

h01testidade do gra1l4e :lu,i; oa:f'Íoca efeLua-dos 0$ jogos mal'ca.dos par<l
Assim o "placard" p-ermar. 'cetl ZO jogo - Ta�a o.svaldo G.·uili CellS1lYa LlVR.Ei. .

oi"tenl. inalterado.! termi·na.ndo a' partida - R-ecoro, 1 x PiD.d�l'ama, O
,

'" .
-- A Arte da Maquilla%sm _. D�

� jogo -. Ta.ç.a Dor-alice Ge�,,jo- F. B.
su - Ipitanga, 3 x j>almeiras, 2.

. 4'0 j-ogo -- Ta'ia Caxias -.- l;'i.;� ,ei-

ra, 1 x .ÂJ)oug·ueiro, O.
5° jogo - '1'a{�1 Caxi�s - ��,

2 x Eb�c-ança, O.
(50 jogo - Ta.ça \Valte·(' Sam , -

O Arataca F. C. ficou de poss<� do

t;r'oféu por- não haver o Pery e Im

pal·ecido.
A 1'a\la "Simpatia", ofe<:e.c.id;l p<;

lo sr. Lourrval Câmara, foi :,p.tl1-a
pejo Ipü'a:ng� que eonseguiu "cn

del' maiot' nómm'o de tomi;lol;1i;,

os panma.enses a'l"TTla'fa:m-se com

pedras (pedra.s enormes) no 'intui-

to de desfo'/'1'a�'ern-s-e .da t�nica a'll- V:KNCEU O C01HNT1AJ.\S

t01'ido.de em, campo em J<lgo.s de S5.o .Paulo, 2-1 - .A. p-aJ't.i-da pI lTI-

I'ltte�ol. cipal çla l'wa.da de oll.Jem do C'Ji))-

Pam encurtar a Gonverl's<I. e eX-I pi!o'nato Paulista de .Futebol, ü',n-a

clm'ecer de u.ma vez o q·ue se devi

I
da entre Corintian.s e PaIm· ;.1::.-.;,

·naq��ela. tarde, basta diZe?' que foi. Joi vencida pelo "Cámp.eã.o do Coa ..

preciso a e-nt:rada e;� ca:rn.� de.'
um

11
tt'uál';o" pdo escore d-e -'t x J.

CU1-rO forte da pol.cw, a/I.m de. l.e-

'l}(tr segura:mente para fora do GS- CAIvH1EDNATO Cl1'A,.DINO A.\rL:\-

tái).io o �r. Pe1yil'a Pei:t:olo .. E '/w-I Do.RISTA DE }"'U1'EBOL

te-se que () caITO acirM citado �e'Ve Em vista doo urgentes lW)iU'OS
/.-1' d'" I I O

qu.e ent'l"a.)' 110 estu.ulQ, ,U"lgt1u..·o-se I que estã.o Eiendo procedidos no Sl'a-

ate o ce-nt7'o do campo, aonde adt.a-1 marIo do estádio' d'&. F, C. D., o i p-i:llo

'I_l(l.-se o sr, ház, (JIeTcado de l>olt.·- I! Campeon:tfo de Ama.cloNls da Ca-
--------------------------------

cioi..'; e pessoas da FPF. pital SÓ sen1 r-eil1ici:.l.do no pI'f\....üno
Mesmo assim, o car1�o fo-rl-: da i dia 2 de novembro. JAU GUEDES DA FOMS[(Á E SEMHOU

11Ol'icÜt foi alvejado impiedosa1Jl,f:11r, I Os clubes particip.antf's já ,.JDi- tim ta !tonto e • prOMl" de PQ�tic�a!' a pu.Ô<:sII d. -u-a.

te, Q.massando-se em dive'fSos ílf-' eiul'am os' tl'e.inamel.1tos pal'a o rE-� I �Ia.;õ..-r, o noi"ado d••uo filha LOURDES com ó .ar, Joaé
Aeacio Moreiro Neto.

gm'cs! - Até mesmo o car'ro (J"{) SI', tm·no. Florianópolis, 12-X-46
intcel"ulI.tor federal, rw.c(u,ela epo- Dl. JOSÉ, ACAUO MOREIRA FILHO E SENHORA
ca, Dr. Manoel Ribas, saiu, o·/}(ll·u.-- &QCL\.TS EsrOftT ["\-·A.R t"- • � -

do
. um o _t.a..açao • pGll'ticipor à. P8il'ôa. d. :tua. relaçõeil

do dessa chuva de pedra-,� dos Wi'-r Na' ef'emécide de ante-oni.-i\m _.0 filho JOS,E' . ACACtO ojua'tou nupciaa co-m o.
.

CedOl"eS exaltadQ. sla le1','a dos pi- traüscorreu o auiversúrio nak:, icio .fita, Lourd.. Gued4!. da Fonuca.

do estimado esportista sr. Amónio
.,_ Join9ile, 12·X-4ô.

,! Exposi�ãO agro
,

pecuarla
--------- Recebemos e agradecemos; li co-

munição 'que nos fez a AS-5ocia

ção RUl'aI oe ,Tulio de Cast.ilhlt:-', 110

Rio Grrouie do Sul, da ÍnaugUl'a
ção, di� 15 de nov.embl"O próximo,

_
da 1P 'Exposição Agro-Pe<.\uá,rio à I

Bomba.im, 21 (U. P.) - Quatro re.aE7.ax-se naq�}a cidade, e que I
pessoas foram mortas e. tre:re feri- C-ünstimirá _mais uma esplêndida I
dli.6 a faca duran.te o dia de ontem,) d€monstraçao do pra.gr:esso gau,cho:
seguudo S'e .anuncia oficiaIínen.te. no sertor ruralist.a. '!

&t1um, figura muito

nns meio;,; c.omereiai_,; e es,))o,' jyO;;

da Capital.
o. "EsLucl-o E.sporLho", eJI' 1'.Jl'U

com atrazo, enda-lhe os se·m: cum

pl'imentos.
.

O IN'l'ERNACIONAL VENCEG IAnte-ondem, ás 10 boru.s, eJ'eL,lOu i
o Intcl'llacional &eu esperado t,Ol1-

Irúnto com o BigU3.(;·ueu:-:e, do yi

zinho mUlJ icípio de Bigua.çú, lo

grando aba lê-lo pela contagô. '1. dI"

5 x 1-

O qu.adro venct'.dol' jogou t!.:,sim

cO\lsUtuido: Saíd, Waldü' e D.�al
ma: Milton, Léco e Ivon Rote! vaI,
DenizarL, ACiÍr.io, \Vilson e II '.rino,

� VITORro.SOS OS CASADOS

Ante-ont.em, ás 9 hora"" no rdJ_g'

uífico gramado do Colé-gio Catóri

nense, 1'e;:;.,l \zou-se o e-spel'ado en

contro ,entl'r os quadros forn:atlüs

por sócios casados e selt.Biros do

Mais distúrbios
oa Indla

Os "Eternos F'regúeses" sabe-rã() Paula Ramos, a pl'inwil'a par'tid:;l
de hoje em diante colocar-se á. aJ,- da série "melhor df' 1:1'0,;" em àis

tura. de suas t-rad'ú;ões espo1'ti1)ús:

I
puta de tres al·tíslie6s lrofé'l-:.

c/.isp1!tando Campeonatos Brasilei- Sou ClS ordrns do árbitJ:o Cat'!'ei

TOS uma vez que os Jogos sejam em rão foi da.do início ao pl'élio, estan-
campos neutros.

1
do os quadros deglail iantes assim

Infelizm.ente, 'Leléco não sOl.tbe constituidos:

ot'lll.wisa,7' um sel.ecio·1U),do, que Cc.s{;;dos: Alfredo, AgenOJ:' e Bru-

Rcsevtui das PI'U(})'{wwções para c

dia 22 de oui ubro de 1916

�l,(}ü - Bom dia _para vocé.

9,30 - Notrciár io Guaruj«.
10,GO - l';:usicu,.; hrusi le.iras em

gravações.
10,:10 - Musicas deliciosas.

10,1;5 - Linda Bat.ista,
J 1,00 - Bazar rl(_.' musícas.
'12,00 - Oreroeirnr-utos musicais.
H,OO - INTERVALO.

�.8,0{) - Pensamento �oeiai' G:.t-'
tólico.

18,15 - Alma por-lenha.
18,:'..0 - Orlando Silva.

18,;í5 - Momento espor-tivo.
19,.00 - Ritmos de Tio Sam.

'HJ,30 - Dep. Nac, de Jnrovma-

ções,
20.00 .- Musicas ti!' toda gente.
�O,30 :__ Mnsícas hrasíteiras.

21,00 - Páginas musicais.

21,15 - Solos de piano.
:!1,30 - Comentários da RádiEJé

Guarujá.
21/1-5 - Ult imas melodias.

2:2,00 - ENCEHRAl\IENTO.

Preço3: - Sr·a. e Si·i-t.as.: _. Gl'if'
1,20 - Estu.ctant�: - Cl'$ 2,Q'I) -

C�;:.n--albejro'3: - (À'$ 2,40.

R:OXY - H.oje áH 7,.'3-0 horas. -

"VUlard ParRN' - Anila Lt){üze:
- .Jan.is .furtei' .- JO.bn ,L.o.de!·,

OS MOSQUETEJ.lWS DO REi

Cell...<lW'a até j,í anos.

- Jornal Infol'mativ-o (j,,�
RKO PaiM no 4.9 - Jomal.

Preç,:Qs: - 3,60 - 2,4-0.

IUTZ: - Arilanhã.
Ida Lnpí.l'l� - Dan� Clal'k. ,

QUE J-"ALTA FAZ Fl\1 MARrOO

ODEON
A's '7 lh horas

Jeuuifcl' (Berna.cleLtc)
Jósel'h Cotten - em:

VAi .HiOR E;1,j CADA Ifl.DA

11'-

No programa:
1°) - A Marcha da Vida n.' t9'

Na{:. Coopel'ativu..

2°) - Inveli(,lÕe� para o t. ,�.
Guerra - Des, eoloii�_

3°) -, Fúx Airplan News 28xZ'�
- Atualidades.

Pretos:
Cr-$ 6,00 - 4,00 - 3,00.

Censur.a:
Até 14 anos.

IMPERIAJ..
A's 7 7'2 bOI'as
Donald Woods Mary-
Howard - ('m:

OLHOS ACUSADORES
-- eIS'de Beatty - Íw fi'nar

nü sens;],C-lOnal SN'i,l.' I):
ii DEUSA DE JOBÁ
No programa:

Noti-oias do Brasil n, 22 -

Coope,rati'va.
PreçDs: Cr$ ;:),00 - 2,ftO.
Censura: - Até i!� anos.

LEIAM A REVlST'A
O VALE DO ITAJtU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'f,j;,.__ -.r:.�.� --.-------.�
...--- .-,-----...------------------ .......---

DR. M- S. CAVALCANTE

-;Avia0 que dia 20 de

Outubro reiniciará sua.

clinico à rua Saldanha
Marinho na 16.

DR. SAVAS LACERDA
Omica médico-cirúrgica de OlhO,
_ Ouvidos, Nariz - Ga�ganta.

Pre.crição de lent.. ele.
oontato

IJONSlTLTóRIO - Felipe Sobml
dt, 8. Das 14 às J6 noras.

a&SJD.ll:NCIA - Conselheiro lia-
fra, 77.

.

'.f!F}LEFONES 14'18 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomaao pela Faculdade Na·

cional ôe ,,Medicina da Universlcta·
4it: do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen·
flft5 Mentais. Ex interno da S�ta
CaI!8 de Misericórdia, e Hostll.tal
I'lIiquátrico do lUa na Capltaf')"

óeral
m.tNICA MÉDICi\. - D01ilNCAM

NER"nSA.19
._ Consult6írio: Edif1cio Am�

NETO
.- Rua Fel1pe Schmldt. Consultu:

Das 15 ás 18 horas -

.-eBWêIlCla: Rua Alvaro de 'Carv.·
}lló na 18 - Florianõpoll.8.

DR. ROLDÃO CONSONI
cm.URGIA GlURAL - ALTA m.
BURGIA - MOLtllSTJAS DJIl li..
.. " NHORAS - PARTOS ...
;J:r>rmado pela F,aculdade ce Medl·
cínna da Universidade de São

.!t8ulo, onde foi assistente por Ta.
Ros anos do Serviço' Cirúrgico 00

Prof. Al1pio Correia Neto
I Cfnlrgia do estômago e vias bI·
liares, íntestírros delgado e grO!J80,
tlrólde, .rms, próstata, bexiga,

iIltero, ovártos e trompas. varíco
ClI'le, bidrocele, varl.ilies e herna

CONSULTAS: .

das 2 às 5 horas, à Rua FeiP't
18chmldt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.5G8,
RlllSID1l:NCIA: Rua Esteves JII·

níor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
lI1édico dó 'Hospltal de Caridade d.

Ploríanópolis
Assistente' da Maternidade .

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
.ooenc;as dos órgãos internos, cspeci.al.

mente do coração.
ELECTROCARDíOGRAFllf

Doenças do sangue e doe nervos,

Doenças de senhoras - Parto•.
�sbltas diàriamente da. 15 ã. 18

hora•.
At,wde cbamado. a qualquc" bOTa,

inclusive durante a noite-.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18.' Fone 702
.�SIDY;:NC'A: Avenida 'trompow.I....

62. Fone 766

DR.: LINS :Nr�VES
'\lolé)3tias nervosas

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

:_ Sobrado
Residéneia � Rua Sete de Setembro

(Edifício 1. A. P. da Estiva)
Telefone M, 834

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de CUnica Infmtll 4_
Assístêncía Municipal· e de

Caridade
CLINICA MÉDICA DE CRJANC.MI

ADUIlrOS
QONSUJ,TóRJO: Rua Nunes ....
ehado, 7 (Edlffcio 8. FrancIKo),
Consultas das 2 �s 6 horas

F...E5ID:l!:NCIA: Rua JIlarechal Gul·
lherme, ;; F,one 763

DR. MADEIRA NEVES
-

Médico especíatísta em OO.�NÇA8
DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 hotas em diante,

CONSUL'l'õJUO:
Rua João Pmto- n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
Dwetor do Hospital dNerêw Remas"
CLíNICA MltDICA DE ADULTOS

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

Tet. 1545
Consultas: das 4 ás 6 boras.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

'j
I

DI�.. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinârlas -

Doenças óos lntestlnos, réto e
UlUS - Hemorroidas. 'rratamen

to da colite arueblal}a.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vldal Ramos, 66.
Fop!> 1067

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfICINA ENALDA'� . O
Ve, f

.

"'t �f\\C;C f'o-Radie-\e Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
'
__.....;;...._------

De'seja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerês
da e preencha a nossa "ficha d.
íntormaçêes üteís", d�ndo tâd&a.
as indicações possíveis, que,'.:.h)l!'''''
mos prazer em regomendâ-Ie (c)
aos interessados na aquisi�io -c.
�ons funcionários (811).

Economia e

Finanças
Nova York (81PA). - o terrttó

rio compreendido .entre os mares

:i'rgró 'e Cáspio e o Medtterr-meo
e o Arábico, e onde se encontram

parte da União Soviética, a Pérsia

ou Irã, o Iraque e a Arábia Sªudi,
contém, segundo cálculos, 1.0 por
cento do petróleo contido em lo

dos os jazjmento.� até hoje ti ,sco

bertos no mundo inteiro. A ilh i de

Bahrein, o pequeno estado ar .ni

co ele Kuwait e o Egito, produzem
também quant.idades import.uites
de l)(>[1'óleo.

I� hem sabido que entre tod ' os

países do rnundo, no que diz res

peito ao IwlJ'ólE'u que contêm, o

primeiro ,ia repúhlica mais sotcn

l rioual da América, isto é, os Es

Iados Fnidos, e o soguudo a União

l-)oYi{'Lica; mas quase Lodo o potro
leo que se exp lora na referida rede

ração europca-asiá tica tem prece

dido sempre dos ricos lençóis eau

cásico::>' compreendidos entre os

1113J'CS N,'gl'u e Cáspio.
Algumas da,,; Instalações desses

poços toram inutilizadas durante

a invasão alemã, na última guerra
mundial. Isso não sucedeu, porém,

'ndadi •• 187. - N&tca: I A I j
mCEImI08 II T:aA.lfSPOBT'ES

Cifras do iBatenço de 1944!

CAPITAL E RESERVAS
Respon sebi1idade�
Receta
Ativo

Cr" 80.900.606,30
5,978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Cr$

"

j

I."
SiRistroll pegos nolt ú,ltimC!1I lQ enol 98.687.816,30 !RC!lponsabilida-des II 76.736,40 t .306, 20

i Diretores:

!'.'. Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
f. de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
l e José Abreu.

.

1

Escolha em .5atfi� ..

SEUS Ol:ULD5
E MANDE-�S VIR DO� ,

�_§r
�rr-J;rr

GCULOS eOM GRRU - os MBIS BONITOS MODELOS
OS MBIS MODERNOS, OS MDiS ECONÔMICOS, DE
ACORDO COM • RECEITD MÉDIca ou SIII.

INDlCAeAo DETALHADA.

DtUtOS ESCUROS DE VIDROS ESPECIAIS

OCULOS PROTETORES CONtRA AtCID, DE TRflBALItO
. MATERIAL rOlDGRAnco - LENTES E lUPiiS

DEVIDO à IMPORTAeto DlREII nss li!I!IlR�S
f1iBRICAS NORTE-ftMERICIlItAS OS NOSSDS ARTI·
GOS são OS MEUIORES E OS NOSSOS PRfÇIlS

os NAIPACCESSIVflS.

Peçam o 11OS50 catalogo e utilizem-se
do nosso serviço de reembolso Postal ..

OPTleA AMERICANA
AV, RIO BRANCO. 113 - RIO DE JANEIRO

EIAE6ANVIA, CONFOUTO E ECONOMIA
conaeque-se com os trajes sob-rn'adido.

G U S I.
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MP..FRA - Blllzar de Módos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

ESCRITÓRIO JURlDIf;O COMER€IAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas ele pinhais, fazendas e emprêsas.
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 5( - Fone 54 - Cai'u Postal lIi4

Endereço telecráfico: cCElibranco" - Laiet; - St- Catari••

DR. BIASE FARACO ; com 0:-; que �e »ucou trai-am nas

Mégir'i·'? -d chcefet dOdsesrvi·çdo de

I margens du m1\I' Cáspio, próximo
..... 1 JUS e- en ro e au e -,

DOF.NÇAS DA PELE -SfF1J4S clt' Bak u.
- AF'ECÇõES URO·GENITA,!S '

,.
. .1

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS I
illesmo antes de tr-rmmauo a

INFRA· VE���\��� E ULTR....... -
guerra; (I produção ela União 80-

CON6SULT;As: das� às 6 hs. - R. viét ica tinha aumentado, pbi,; su-
Feilpe Schrnídt,46. .

RES.: R_ Joinvile, 47 - Fone 1648 biu para 275,000.000 d-e barr-is em

19.H, enquanto que em '1939, a pro

dução era apenas de 216.866.O)ÜO.

Quanto á p,lrS.ia, calcula-se que

durante o ano passado produziu
cêrca de 127.000.000 de barris.

Quase Lôdn. e:<sa producão emanou

da região sudoeste cio país, sendo

os jazimentos propriedade da An

g'lo-Iranian Oi I Company.
O Iraque é seg'undo em inpor

Lância. O ano passado pl'oduziu, se-
gundo cáculos, c{>1'ca de .

35.000.000 de banis. A Arábia ::;au

di e a ilha de Ballrein produziràm,
uns 25.000.000 de ]Janis; o EgiLo,
cr'-l'ca ele 9.500.000 e o Kuwait um

]JOllCO mais ele 1.000.000.
�ão suo pancas os g'eologisLas

que opinam que. [l inda eslão Dor
descobrir Jl('ssa l'eg'Uio lençóis pe�
Il'olíferos in }('nsal1lcnte ricos. No

poq Llono Kllwai L se ellcOlllI':t�'am
sinais inclivaLivos de que essa re

gião contém mais pelróleo de que
a própria Pél'sia,

Eln Lôrla a região de que iJ,;a,

I mo�, deSde o EgiLo até a cOl'dilhei-

Ira
rio Cáucasu, desenvolveu-se

l�ma aLividarle febril de e..-.:plora
\,'ao.

I Por todos us lados Sllrg'iram r·e

. fini\ções dolflrlas ele máquinas e apa
i'elllos modernos. Snlcam-na, em

VáI'ios sentidos, eleodutos com ceu-

lE'nas de quilômetros de COlllpfi

mento, que vão ler ao mar,' e em

lugares· qUEl el'am [1,1, pouco tempo
desolados, eI:guem-se hoje CGlilU-

niclade dotadas de hospiLais e P$CO

la�, do <lcolldicionamenLo me"ftlil

co do ar, e llida espr\cie de como-

didades.

I AI)VOG .i:)._DOSl
I Df. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J, J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt Sg - Sala 5

•
Edifício Cruzeiro .; FloriC1n6poHB�

j
SNRS. II

I ASSINANTES

1 Reclamem imediata-

Imente qualquer irre-

gularidade na entrega NOVO HORARIO DA
1

I de seu.s iornaes.
!

..

P. ALEGRE - !<'LOR1ANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIEj � P.

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG'
- Ed. La Porta - l.'elefône:

1325

B R IT O
o alfaiaie intHc!ldo

Tinuhmtas 7

Fabricante e distribuidores das afamada9 con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Pouus um--gran
de sortimento de casemiras. - riscados t brins
bons e baratos, algodões, morlns e aviamentos
paro alfaiates. que recebe diretam.enta dl'1.

Snr". Comerclant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau s Lajes;.I
melhor�'\.

�i@iiiWh

, '.

fábrica., A CaIm "A CAPITAL" chama (.I atenção dos
visita antes de efetuarem iliune compras. MATRIZ em

•

k
I
I

im
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Berlim, 21 (u.r.)-1 delinquência infantil na Alemanha está assumindo
proporções. alar antes. Sómente nos últimos 30 dias foram presos 364,

menores de 18 anos por crimes de roubo e 260 menores de
14 anos pelo mesmo motivo.

iDesa. ou violento temporal
I . 4s cidades do Rio e de Barretos atingidas pelo tufã.o
I Rio,:.!l (E.). -- Foi Ir.emendO o J UM: l\lILH}iO E QUINHENTOS MIL cidade os estr�gos l'ornm calcula-

temporal, que desabou ante-ontem I dos em c-s 1.500.000,00" -

I sôbre a cidade, causando enormes
CRUZEIROS DE PREJUIZOS O prefeito municipal, sr. Rault

Florlanópolll, -22 ele Outubro de 1946 estragos e acidentes em diferentes Durante a violenta tempestade dos Santos, que deveria seguir on--

--------------------------------1 b
-

D
-., ri t que assolou esta cidade, -cairarn pe- tem para São Paulo, a fim de as-mrros. os mais senos oes acarn-

O senador NereA.u Ramos agradece 'I
se

o

os l�f�sJ.l1oronameutos. d� diver- ��:s oq��OI:::v:;O :e:J��b!r����s� SA·igSuti�, :r:;:Si�O ��,/g����S pe��s s er 1 �Cl{)S 'eHI conssrnçao, um ,.

.

.

. dos quais causou a morte de uma forrou os prejuízos sofridos pela manecer nesta cidade para tornar"

Foram recebidos os seguintes telegramas, do sr. Nerêu Ramos, vice- pessoa e feriu várias outras. Tra- lavoura, sendo
_

que sómente nesta I as providências 'lllecessáriM.

presidente da Repúblíca: ta-se de uma casa de apartamen-
Pref'eido Municipal - Pôrto Rele. tos 'em Copaeabarsa, aliás á con-

Aos meus leais amigos dêsse Município e ao seu digno Prefeito agra- denada pela Prefeitura. Há ainda a

deço, sensibilizado, os aplausos com que prestigiaram minha eleição registrar a cena ocorrida num cír-
para Více-Presídente da República. Saudações. (a.INerêu Ramos. 'co, cuja coberta foi levada pelo
Sr. Manuel Felipe - Prefeito de Pôrto Belo. violento furacão. Também as fo-
Agrooeço e cordialmente retribuo suas atenciosas congratulações lhas de zinco que servem de cober

por motivo ida promulgação da Constituinte da República. Saudações. tura a llIU dos hangares do aero

(a.) Nerêu Ramos. porto Saotos DLUTIOnt, bem 'Como o

seu madeiramento, foram atirados

Papa- longe pela ventarria, atingindo uma

das taboas o aspirante José Simões,
ROMA, 21 (U. P.) - Foi desmentido categórícarnente a noticia de que leve de ser socorrtdo pela as-

que S. A. o Papa teria sido vítima dum atentado, sistência.
Centenas de árvores foram ainda

arrancadas do solo, não tendo, en

tretanto, causado danos materiais
regime moscovita em nossa terra,

ou pessoais.
pois estou convencido de que o f'a

Barretosvzí (E.) _ Violento íu-
to consumado seda a ruína interna

o Evenueno
d,a Ignorancia

JOÃO FRMNEIt São Francisco da Califórnia, Zt:

S011 daqueles que não trazem as

I (U. P.) - Anuncia-se que UH..

questões políticas para o terreno clipper da Pan American \,,' 'l'ld:

pessoal. Aires partirá,· hoje, numa viagem,
Posso discordar do programa de de observação, afim de prer- Irar

algum partido sem alterar de leve, novas ligações a.teas desf a cidade

os meus respeitos ás pessoas que COil1 as eapiLais do Extremo Orien--

o defendem. te. Poderá resultar dai a .iuD"âo>
Assím faço com o comunismo e entre QS linhas atlanttcas e PQci--

o seu parceiro - o íntegralísmo. ficas da Pan-American, fOst:lbele-
Como bom brasileiro, sou vísce- cendo, HS3im, o primeiro se. viço'

ralmente contra a implantação do aéreo ern \'ol�a do mundo.

granizo caiu ante-ontem sôbre esta

cidade às 16,30 horas. Em conse

quência, Barretos sofreu varres

prejuízos nas ruas centrais. As ca

sas ficaram 'com as vidraças parãí
das e globos de luz da praça cen

lral foram totalmente destruidos,
Na 'vila Barorre, na parte alta da

cidade, os prejuízos também foram
enormes. Mais de "rufe casas estão
inutilizadas.
Durante o temporal foi afretada

a subestação da Rádio Bar,r·etos,
tendo cai:d.o sua torre de 46 metros

O começo,de altura. iNo Fl'i,gor1fico, hairrt>
crise,

induSitL"ial desta cidade, os prejuí-
zos tatnJbém não foram peque.nos,

No entender de.les. a crise
nos assobcr,ba é cOin'sequênciapois mais de dez casas furrou da-
inllPeriaJismo ianque!."nificadas e, oon} surpresa geral, 8
Os americanos do norte querem

pés de eucaliptus tombaram espe- d'Ominar· o rimndo _ e nós seria
tacuJarmcnte.

mos vítimas da exploração do dó-
lar (sic!)
Coutestado ,em suas afirmações

por dados concretos, o meu Ínter-

lncutor nã.o ,teve dúvida em adian-
mar que a Igreja dev:e ser naciona-.

tal' que oficiais ,estadUlni:nl('ns,es que- li-zada, Igreja hmsileka e não Igl'e--
rem constrangir o ,Brasil a declarar ja! Romana, .•
guerra a Argentina!... Como se vê, a i áLica ni'Lo e ll(lVa�

Rebat1do á luz do bom senso, o Hitler queria o mesmo: dividir pa-
extr,emista passou para o segundo ra des,truir.",

da (10 nosso Estado. tem sido 1ltui- i "item" das ordens superiores: 31, Em toda a discussão, 'O nosso ho-�.
. _

lo cu.mpl'ilnenlado pelo g1:ande nu.-
I

re-Ugião, os padres. mem provocava boas gaI"galhadruFEm nossa R&d-ação estev·e, ontem, um·a comzssao de
nWl'O ele amigos que soube em pOlt- p. AI l"-'

acadêmicos que, em nome do Diretório Acadêmico XI de, .'... .

aI a e ,e a re ,rgla'O .
e um mal. pela sua arquimilion.ária ignol'ân-

. • .

'd'
co tempo angG.I'lOr em, nossa tel'- Uma des"raça, Os sacerdotes uns da :li respeito de .politica, .de histó-

FevereIro, vezu nos co·nVl ar para o Tanta.r com que a cll!u�se
l'a, pelo m.odo CMn que sempl'e expaorad�res do ·povo

'

ria nacional, de hislQ'rJ'." 11n·l'''er�aI.,homena�eará a impre-nsa e o rádio floriano.politano's e o
.

.'. .

. '" .,
-

I I· a. a' m a n�ite de, 25 do corre.ntQ a's 19
ogiu desde que aqui chegou, Umto Desconhecendo as maiS elemen- de religião, de tudo enfim. Aliás-:

qua se rea lZ r e V',

�'pl'!l' I f'" t
_

d h' t'
. ,.

hora.s no Restauran te do Clube 12 de Agosto.
. ..... Wtt. (/}', ('Ol1to 1)'/'0 �SSWnaí1nen- ares n'oçQes e IS, o�l,a patna, não é para ,a,dmü'ar.

, .te, onde não sabemos o q�w rnais trolL'I'-e ao oa,'aco aiS mms absurdas Com seus 3 'Ou 4 anos de grupO'>'
----__ . admÍ1'w'.e sua compelencia, S1U1 lelD'das antidericais, envolvendo o escolar não po,dia armaz'enar bases..

Resultados anti· comun· I·stas· dedicação (Ias pequenos
.

cliente!;, clero, o papa e a Igreja Católica ci�ntificas.
.. -

.

seu l1esape(}o ao vil melal quando muna vergonhosa e despu.dorante Mas é desses que o comunismo·'
tra.ta ('om pesso(ls necess-itadas, Ott calúnia, dessas que se óuvem a C3- precisa p�ra o seu jogo internacÍo--,
finalmenle stla exlremq 1/I,odest.ia, da passo, i:nventadas pelo ódio à na!. Porque o coununism'O, que ex--

Nós de "O E.�t(ldo" que/'emas Jgr,eda. Reptado a dar uma única 'per lamento gTíta contra o allaUa
trazel'-lfl.e o nosso cOl'deal abraço prova do que aduzia, fez um recúo he.tismo, precisa pr,egar o e:V3ll1lgéIi()>
de boas vindas. extratégico ,e terminou por s'Ofis- da �gnorância, vistO' ser a ignorân

cia- o verdadeü'o ,campo de suas

c'On,quistas"
Rejparai se,

I
entre nós, ele abrill!')'

alguma escola.
Encontrareis centros para festas,

para bai,les, pan di'v,ertimentos•.
mas escolas ... para' que? A treva

não gosta de luz,
Contra õ ev.allgélio da ignor.ancür

propa'guemos o evangélio da v.er-

dade, da si,u.ceridade e sal,Vill'eaTIos'

lo Br.asil das garras,ervaldas do eQ-

mUJJllSmO rusSo" .

j
r

me leva a ser inimigo pessoal dos
comunistas..
Mantenho iboas relações do COJ'-

ANTIGO PREPARADO lNGLt:s
'" BIDOS DOS OUVIDOS

.

dialidatde COO11 alguns deles, no que
sou cor-respondido sem a menor

Se V. S. conhece alguma pessõa que �

Ira de congestllo catarral ou aturdímee-
transtgência de princípios de parte to, recorte este aviso e leve-lh'o.

.

a parte. o catarro, o aturdimento e a dificu}.
Dai, 11. palestra que, há dias, msn- d�de de ouvir do provocados por UInlIli

tive com um, deles, e que veiu pro- enfermidade eonstttucíonal, PGr essa ra

var o' plano pr-estabelecido da pro-
zão, dedicou-se mutto tempo ao estudes
de um tõníco suave e eficaz para com

paganda usada pelos adeptos do bater os males causados pela afecção ca-

martoismo em obediência a instru- tarral. E êSIe remédio, cuja f6.rmula es�

ções' "de cima", plenamente vitorl$sa e tem proporciona�·
, do alívio a muitos Sofredores, é conhecl.-

naturalmente, fOI a do llIlib o nome de 'PARMINT e estâ i.),

I v_J:!da em todas as farmácias e drogarla9�
que! Logó nas primeiras doses, Parmint ali-·

do .ia a cabeça, a congestli'o e o aturdimen--
to catarrais, enquanto, o ouvido se resta-
beltIoe prontamente. A perda de''Q!fato e>

• Cescida do catarro para a gargilnta SAo;.
out.ros sintomas da alecçAo catarral qut>c
te combate com Parmint,
tlendo muitos 08 males do O\1Yldo pro-·

.ooados dir�tamente pelo catarro, pode.
• evita-lo oom Parmint.

-- :

Nenhum atentado contra o

'Wenceslau Braz no 8ovêrno de linas
RiJO, 19 (A. N.) - Afinal, pa

rece que está detínítívamente
resolvído o chamado caso de
Minas, com a escolha do sr.

Wenceslau Braz para primeiro
governador da. Estado, nesta
nova fase da nossa vida constí
tucíonal. racão acompaarhado de chuva de

e externa da PMria, Mas isto não

Novas· demenstraçes de
dariedade humana

soü-

Em edição de há poucos dias tivemos o ensejo de, publicando urna

carta do sr, Gerente do lMSE á Caixa de Esmolas aos Indigentes, cien
tificarmos aos 110SS0S leitores o quanto ibem compreendida está sendo a

Campanha que este jornal e os nossos colegas desta capital. e a Rildio

Gnarujá, vimos mantendo, sem desíalecimersto e- com a esperança de

alcançarmos pleno êxito, no sentido de um maior .auxilio á referida ins

tituíção de assistência social que, pelas suas finalidad,es de todos co

'nihecidas, é dígna da cooperação de quantos estejam ern condições de

ofereoe-Ia.

Hoje, temos a sa:tis;fação fie noticiar mais duas atitudes merecedo

l'as dos nossos aplausos e que ,devem ser im1ta>das,
g que, solidarizando-se com a Campanha al1teis rCi taJda, o sr. Vasco

Gondin, digno Represe:ntaallte da ARCB&PE, nesta carpital, p,Or intermé
dio de "A GAZETA", entregou á Caixa Ide Esmolas a im:pQrtâliciar de

Cr$ 584,00, correspondente ao saldo das col1tl'ihuições arrecadadas pa
ra as comemorações do Dia dos Viajantes Comerciais e a Rádio Guarutiá
comunicou ::í. Diretori,a da Caixa, que contribuirá, mensalmente, com �

quantia de Cr$ 120,00, sendo Cr$ 50100 p,ela pró!pria Emissora e 'os res

t�mrf:,es coletados entre os seus' Diretol'es e fUllcÍ!onárlos,
Con1'Ílamos em que, dentro em pouco, teremos o pr.all.er àe notida:r

outros gestos idênticos aos que vimos de salientar e qu'e' ,constituem fri

sante ticstemunJho da filanh'opía ·da gente harriga-verde.

nn. Jl/{TUEL S. CAVALCANTi

Os acadêmicos homenageia.m
e o. rádio

Via· ad/'ea, '/'eg/'eSSott da Bahia,
o DI'. Migu,el S. Cavalcanti que {oi
âquela capital }'epl'esenl;(I,1' o nOSSO
Estado no COn!J1'esSo Pan-amel'i
cano de Tu.berculose.·

a S.S. qne cle{endeú, com bl'ilhan
tis'ill,o a. tese Pl'évíamente distl'ibni-,

Imprensa

Berlim 21 (U. P.) - Os

l'CSUI-,
Iram-se desapontados com 'o ro·:uI

tados eleitorais mostram que· o tado, pois mesmo na zona russa

pur·tidü social democrático, esquer- perderam para os soei as demo':,ra

dista mas de tedencias 3.IltÍ-eomu"'- 1 as,

!listas, obteve· uma esmagadora
maiOl�ia nas primeiras eleições do

após g'uerra em Berlim. Quasi me
tade dos dois milhões de \'\)[05
couberam a este pal'Lido, seguido
pela União Cl'isLão Democrática.
O partido da União Socialista Ji-

gura

apena.sem.
Lel'ceil'o 111gai', e

0/·Pal'Lido Liberal IDemocrála em

(](1ar.to lugar. Os socialistas unidos,
formados sob o pati'ociniQ SOV i�ti

co pela fusão da esqúerda sce!!1-1
lista e do partido comunista, )11013-

•

I O servi�o aéreo da
Pau 4méric8n

RECORTE
ESTE AVISO
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