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Um ,partido que' Se diz democ'rata não peij'�a- prõscrição �doi- cidadãos de oma pátria. Pelo fa te
de êss� partl�o .ter sido derrotado, ,nem por isso adquiri0' foros de .pureza ou exclusividade das
franlluras, e 'd�r�ltos �o regímeu. Seria· supio.am·eute estúpido' conferir 'i, minoria; como -tal confir
mada Das elelçoes de 2 de dezembro,-o' jus a ditar normas ao partido Que elege0 o Presideo-
__---'-t_e____,.da República, e a maioria dos r�presentaDtes do futuro Poder LeOislativo. .
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De um artigo de ontem, do diretor do «Diário»:
«

. " gente que cornpar ticipou ... ao' mesmo tempo
que deixam .. : » Gerüe que deixam?

Agora, Rui: «Creio ... na. impotência fatal dos

incompetentes ... })

Saiamos pa·ra outra
. )

RUBENS DE ARRUDA RAMOS nhia do sr, .l\ristmano Ramos;.
Rema'temos, hoje, o exame a que quando "simpatizante -constítucio

nos propusemos submeter um. edí- nalista em 32", tinha a seu lado o

torial do órgão reacionárío, Lá es- simpatizante constitucionalista sr•.

tão na parte terceira e última, di- Adolfo Konder; e quando "pseudo
versas .asseverações pecaminosas I democrata, estadono.vista, quere

contra a verdade. A prhfreira é a mista, etc. etc.", marchava: na mes

de que "forcejamos desvairados j ma fila do sr. Rupp Júnior.

por erguer o nosso. chefe a um pa-' E, para terminar, corrijamos a

vês augusto, quase divino". citação que o lançador do "Porque
Por sôbre palmair erro de vísão e sim, e porque não", arranjou para

de compreensão, aí se avoluma fazer, de um improviso do eminen

t.remenda perfidia do articulista. te líder da maioria. O [ornatísta
Quem, no luminoso e dignificante ou agiu de má-fé 'ou não es

curriculum vitae do sr. Nerêu Ra- teve presente ao comício do Café

mos, como homem público, o ele- Nacional. A declaração do. -ehefe

vou sempre, foi o POVO. E quem, pessedistai foi outra e pode ser as

até hoje, emprestou ao nosso chefe sim resumida: que se não Jure'pen
qualidades "quase divinas", não dia: de haver prestigiado o golpe
fomos nós. Houve,' é exato, quem o de 10 de 'novembro e que, se' vol

fizesse. Quem foi? Foram dois" ou tasse àquela data e tivesse nova

três que hoje o exorcizam pelas mente que' decidir, d�didiria como

colunas do Diário. Um, o seu dire- decidiu, apoiando !o -sr, Getúlio

torzínho, que, em discurso na ei- Vargas. O comentajtsta do Diário

dade de Tijucâs, atribuiu ao nosso abocanhou a eondícíonal, esquecido
f
chefe um "zelo impávido, um zelo de que, ainda ao cdmeço deste mês,

patriótico, um zelo SANTO"'! em plena Assembqéia Constituinte.

Outro, habitual colaborador do o sr. Nerêu Ramos ratificava ai sua

,jornal, e candidato derrotado da confissão:

U. D. N., que, em conferência na "Partidário q!l� fui - e disso

cidade de. Lajes, declarou que a não me ar-rependo '- do golpe de

bênção patérnà, recebida 'pelo nos- 10 de ..-'llOvembro, nãov f'enhõ a esta.

so chefe, ao iniciar o seu govêrno tribuna para. def�nd'é-Io. ')�ossa de.

"teve a sanção DIVINA _ e o tem fesa, a defesa dos que se' solidari
acompanhado em todas as horas". I zaram com êsse moviment , já' foi
Aí está a resposta que pediram. feita nas urnas de 2 de dez'emlbro.

E, pedido por pedido, façam-nos pelo povo livre do Brastl ",

lá o obséquio de nos não acusarem Agora, basta! Aí fica a tão solieí

das próprias comissões. Se lhes é ,tadai resposta aos desarrazoados do

da: vontade e do gosto atucan�ar os I castiç� jo�na'lista do "Diário". 1!:le

correltgíonáríos, simplífíquem a -que dê safda para outra, qúe essa

operação e larguem essa perfídia não prestou,
�

de provocar recordações que tiram I --�---- _

o jeito a muita gente.
Passemos a outro ponto. É êle a

ficha das' atitudes politicas do sr,

N�rêu Ramos, -organizada ao modo
do adversário escrevente. Fácil se

ria responder ficha com ficha, me

.tendo de permeio a .de certo "luta
'dor legitimamente orgulhoso de
fuzilarias e desinteressado de Ime

.díações rendosas.", que, ii véspera
da batalha, vendeu a arma para o

inimigo, meteu as mãos .nos bolsos
recheados e foi chupar piteira ...
Mais facíl alinda serta mostrar

que, se nas atitudes do sr. Nerêu

Ramos há motivos de censura ou Poznan, 15 (U. P.) - Notí
reprovação, deles não estão Isen- cias sôbre a sorte de 90 crían
tos os chefes udenistas de Santa ças checoeslovacas retiradas de

Lidice, antes ao arrazamento
desta aldeia, surgiram duran
te o ju�gamento do antigo gau-'
leiter nazista !Arthur Greiser,

VI·SI·lar'B'. Oslo e Moscou em Poznan. Foi lido um tele-
.

grama da polícia nazista de

, WASHINGTON, 15 (U, P.) _ o Secretário Geral da ONU decla- Praga a Greiser, comunicando

rou que partirá em breve para Oslo, de onde seguirá para Moscou, de- a l1em'essa dessas crianças pa

vendo estar naquela capital no dia 22 de julho, em caráter oficial. ra Lodz. Ali, deviam ser exa-

minadas, e se torna;rem bons

O.-tO·"entos ml·1 "outra o pre"n ex"essl·vo·' alemães, deviam ser germani-
\I , \I \IV. U zadas. Do contrário cumpria.

NOVA IORQUE, 15 (U, P.) - Oitocentos mil trabalhadores, da liguidá-l�s.
indústria de automóveis, abandonarão amanhã o trabalho, por algu· ---------------
mas ho.ras, em sinal de protesto, pela suspensão de controle de ?re· Desmenti-do oços. ena vulto o movImento para' que, cada membro das respectlvas
associações assuma um compromisso formal de não comprar qu'&l.
quer artigo a preços excessivos, atenlado a fitl
A enche,nle' em Beoga'la Belg-rado, 15'(U. P,) -Des;..

VIENA, 15 (U. P.) - Patrulhas russas procuraram trans- '. mentiu-se formalmente tivesse,

portar sem licença prévia um grupo de alemães pela zona de BOMBAIM, 15 (U, P.) - Aviões da RAF estão transportando VI, O general Tito sofrido qualquer
ccupação �mericana, sendo porém impedidos pelas autorida- veres e medicamentos para a província ele Bengala, prêsa de formidá- atentado. No.ticia-se que 'Lto

.des de ocupação, voltando o trem ao ponto de partida. I vel enchente. . está gozando perfeita saúde ..

o pão e o parlamento ingles
.

LOND�ES, 15 (U. P.) - Foi entregue ao Rei uma moção
f-eminina, assinada por alguns milhares de mulheres inglezas
reclamando contra o racionamento do pão, e na qual é pedido
também a dissolução do parlamento britânico por não repre-
sentar as decisões dó mesmo a v-erdadeira vontade do povo. '

Lembra-se a propósito que há bem poucos dias um lider
trabalhista falando aos mineiros de carvãó, prometia aos mes

mos, também a dissolução da câmara dos comuns.

A Jugoslavia ataca
Trieste,' 15 (U. P.) - A im

prensa Iugoslava ataca as for

ças norte-americanas de ocupa
ção, declarando-as culpadas e

mesmo causadoras dos últimos (
acontecimentos na fronteira I
italiana,

Fafa Churcblll

Acusado Franco
-

'. Nova Iorque, 15 (U. P.)
Pelos Bascos ferrenhos 'adver
sários de Franco foi feita gra
ve acusação de que este usa

ainda o :barbaro processo dos
nazistas de .fazer r@fems entre"
seus opositores.

' .

Acba anti-demo-

et�!!�!rque, 15 (U, P,) - Lóndres, 15 (U. P.) - Entre-]O Ministro do Exterior da Aus- vistado para dar sua opinião
trália acusa oidíreíto de veto. sôbre o momento atual, Wins
dos cinco grandes, como pro- 'ton Churchíll entre outras con

cesso anti-democrátieo pois nu- síderações externou sua opí-
J'>' ma organização 'verdadeira- nião de que a ONU deve contar

mente democrátíca os direitos com forcas ilimitadas afim de
são íguaes para todos os seus de poder fazer com que sejam
membr?s. I respeitadas as suas decisões.

Ainda os

detidos
..

am.erlCan,OS
na zona russa

'.
VIENA, 15 (U. P.) - Sôbre o caso dos quatro americanos

presos na zona de ocupação russa, alegam os soviéticos que
existem também oficiais russos presos na zona de ocupação
americana. •

'

As autoridades' americanas negam tal fato.

Precisamos criar um ambi
, .enle ,de confiança
NOVA IORQUE, 15 (U. P.) - Falando no Conselho Mun

dial de ümtrôle a energia atômica, lIenry Wallac€ antigo co

laborador do inesquecível Roosevlelt, declarou que um acordo
entre todos os ,países capazes de produzir aquela energia era o

único meio de crear no mundo um ambiente de confiança.

I

Considera-se inocente
NUREMBERG, 15 (U. P.) - O defensor d.o ex-Ministro

da Faz�nda do Reich declarou que o mesmo não deveria ser

punido pois a muito tempo havia div'ergtdo de Hitler quando
notou ter sido por ele enganado, resultando por isto a sua

;>risão pelos nazistas.

Queriam transpor
americana

a ZOD'a'

*** o ecôrdo, êsse acôrdo
já se 'sab'e de quê, podé
ocorrer também em Santa
Catarina. Será, afirmemo
lo, uma aliança de cão' e
gato,' uma paz armada,
visto Como a' oposição ca-

vou abismos; fomentou e

propagou intrigas, dene
griu os chefes do P.S,D.,
tendo o seu órgão (Diário
da Tarde) a especialização
do asSunto. Êsse porta-voz
do oposicionismo, cu io pro-
prietário é o dr. Adolfo
Konder, circunet ãncie que'
pesa na balança, - não
tem Lei to outra coisa,
desviando-se muitas das
suas notas políticas dos
mais elementares precei
tos, de, cavalheirismo. O
têrrno «pessedista», a pa
lavra '«getulista», o vocá
bulo «nereiete» ou «nereu

eis te», passaram a ser, no

catálogo verbal daquela
" .folha da i.tIJ.prensa ilhoa,
sinótliil:los dá

c

crimlnõsos,
inimigos da pátria, cida
dãos proscritos e indignos,
contra os quais a maldição
pública deverá recair como
praga, baixar como fulmi-'
nação do céu condenató
ria e irrecorrível, sem ape
lação nem' agravo.
Faça-se, muito embora,

qualquer ecôrâo. As má

goas dos ofendidos contêm
uma dose de pudor, que
se iguala, 110 mínimo, ao

aseo que os udenistas têm,
ou fingem ter, dos que
não comungaram no seu

credo part idérie; onde o

caraterístico indelével foi
a intolerância mais radi
cal a· qualquer divergên
cia ao seu extremado par
tidarismo intrat.ável e as- -

pêrrimo,
- Faça-se o acôrdo! Po

derá ser. Mas, não há de
passar de mera formali
dade, verniz superticiel,
sem sinceridade, precarís
simo e insustentável.

O ódio não se éuJtiva;
nem a pouca-vergonhé!
também!

I

Ataque russo
MOSiCOU, 15 (U. P.) - O jor

nal "Pravda" em vibrante arti
go ataca novamente o ímperra
lismo Britânico focalísando
principalmente os casos da �n

dependência da India e a ques
tão judaica na Palestina.

Crianças de
Lídice,

Catarina. É que o sr. Nerêu Ram.os,
quando "revolucio,n�rio e 'regene
ra'dor em 30", estava em compa-

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o caso do "
i\OS 'nossos ,Monumento em m'emo-«CoDstellatioD» / Agentes .: !, ..

'd'
. ...' .:Washington, b (U. P.) - A CQ- l.eiam todo

\

dia. esta' (olunal. ria OS, CIVIS.mortosmissão de Aeronáutica Civil dos até. o ftm
Estados Unidos decretou a suspen
<ião das viagens, pelo prazo de 30
dias, de todos os aviões comerciais
Constellatíon atualmente. em servi
ço nas linhas aéreas: norte- arneri
canas, por motivo do acidente re-.

gistrado ontem, com um aparelho
desse tipo da Trans World Air Li
ne, quando cinco passageires per
d'erain a vida.
A Pan American Aírways Trans

World e a America Overseas sübs
tituiram ímedíatamente os'. Comi-'I),

'J:ellation por aviões Douglas nC�4,
p�,lra evitar interrupção nas via
ger-as regulares,
Ui:m porta-voz da Comissão de

Aero�rl4ui:ica Civil disse que a refe
rida' ord !,em ,foi dada devido aos

dois aC:ident�s' sucessivos com

avioes
.

Ôonstellalion.' o primeiro
acidente ·y.1erifkou-se· recentemente,
em Willima,mtiç Conn, não tend'o se

registrado. q�Ualquer perda de vida.
Este addentt',e, de acôrdo com as

Investigaçõés feitas pelos. técnicos,
foi devido à rutura do tubo con
dutor "do .isf.ema

.
dé }nj'�tar' 'pres- i

são n�_. .. .çJ1\:bine, 'que' incendíon tnn I
de sluli" -quatró -motoresy-o ,®ilJ
caiyi'. momentos antes do, �p:a'J;6111o

•

ef'e.il:u�r a atc�ITissagem forçad'a,. .,'

/'Acres�entou Q. mesmo porta-voz
J que a ordem de susp.t;msão das vi::
j gens 'vigorará "at� que se determi

ne o ,defeito mecânico qu�e motiva
o!> acidentes".
-Entrementes,. em Rea;ding, onde

se y,erificou o addente durante o

vôo de adestrament\)
.

das, tripula
ções transatl.â-nticas,. os técnicos
ínvestig�dores

.

realizam pmplo .es�
tudo para determinar 'as causas d'o
mesmo.

Reabertura do
.Laboratório

R8dio�Tecníco-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios. A�pli
ficadore8-Transmí8.o�ell

Mabrjal importadt> direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

Otomi'lr Georges Bõhm
E�eeb e - Te.cníco - Profíssio!,o.1

formado na Europa
rlorianópoli.

1<ua João Pinto n. 29 .. Sob.

I
I

P.dilnQ. aviaar por
ma, quonilo o ;oJ'no.l não
no me.mo -dia.

telegra
chegar Pelo Tte: L. F, Daniels ;-'- Especial P1HII! "O. BUR�U' IN

TERESTADUAL' DE IMPRENSA"-,

LONDRES: - Em tempos normais, a Capela Hendy iVII, na Abadia
de Westminster, fiça repleta de flamulas brilhantes � uma ordem es

peciaã de cavallari'a - os Cavaleiros da Ordem do Banho. Dentro em

breve a parte leste dessa 'capela será dedicada' a outra ordem gloriosa;
aos aviadores - Os Poucos - que venceram ai Batalha da Inglaterra.

Espera-se que todos os trabalhos de decorações eatejam concluídos
a tempo para o Dia d� Batalha da 11ngla,te�ra. :li, 114. .de setembro de 1946.
Mas é apenas uma esperançavA capela Henry:VII, uma glória dai arqui
tetura perpendicular inglesa, escapou a um dmpaleto diréto na blitz de

Londres, mas sofreu numerosos danos' ;prl>vocad'os pelos lestithaços de
bombas caídas nas suas proximidades. Todos- êsses estragos serão con

sertados (I mais .rápidamente possível..'
Há uma peça porém que não será reparada, É uma pequena brecha

na parede da sala que ficará sendo .a Capela da! RAF. Através dessa bre
ch� se pode ver o Big Ben e o Parlamentc. Essa ,brecha, .coberta de vi�
dro fica'râ ,31i- como uma Iembrança ,da devastação .causada pelosaviões germanicos' .contra' os quais os pilotos ,da, .Batalha

'

da Inglaterra
se empenharam em vitoriosa: luta.

Ás paredes da capela contam com ricos' paineis e nichos e uma

organíeação caractertstíca da ·época. Foi construida entre 1503 e 1520,
e era destinada a ser o lugar do último l'repouso de Henry IVII, mas 10

.

rei !foi sepultado em Windsor. Agora,' a, capela terá um altar e ser� se

parada: do resto da 'capela' de Henry :VII por .uma grade. Contará tam
béÕ:i com 'um "Roil of Ronour" escrito .e Huminado (num velho manus

crtto especíaã '-o presente 'de um ·doádor anonimo. 'I .;

Quand.o o deão de WastmiIiSter: ofereceu a capela como um monu

-mento, foi .Iançada- ,uma subscrição de 20.000 libras raPl).da,mente ãevan
'tada. Foram pi:incipalmente pequenas 'qualntias de' peSsoas

.

qu�e dessa
maneira ,se desobrigavam de uma: ,diwda ,pessoa'l de gratidão.

Ha outro "mem�rial" da Segunda Grande Guerral na Abadia -aos

dvis
.

mortos em virtude da ação ÍlllÍmiga. Esse ,monumento fica situado
no extremo ocidentall "da Abadia, devendo iser colocado /Da Capela <lre
S. George, ornamentada com as armas Ido !Dõmini,o, lembrando os ;mi
lhóes de mortos dá primeira Grande'Guerra. Dessa forina, reconhece-se
publicamente de que- os civis na Segunda 'Grande' Guerra' corriam .' os
mesmos perigos ,da linhal de frente. .

. O "memorial" tem a !fórma de um ,armário com fre.q.te ide vidro,
�os qUllIÍs são colocados volumes com ,os nomes dos civiS mortos. O es

'crinio ,será de'; carvalho lavr'a1do, com painéis de frico�, Os desenhos
foram feitos l)or Sir Charles Peers, engenheiro da {abadia.

Cadru dia será virada uma! lpágina idos volumes para revelar 'os no

mes',daqueles que morreram em virtude d� ação ;inimiga - no mar, nos
seus lares, no trabalho {lU nal defesa civil.

FARMACIAS DE PLANTÁO"
RANTE O M&S 'DE JULHO

6 (sábado à tarde) - FannácÍlS.
Moderna - Praça 15 de Novembro•.

7 DomÍingo - Farmácia Moder,..
na � Praça 15 de Novembro. "

13 (sábado à tarde) -. Farmáci]!p,
Sto. Anrtônio - Rua João PifltO.
14 Donuugo - Fa,rtnácia Sto.,

Am.tô,nÍo - Rua' João Pinto.
-

20 (sábado à tarde) - Farmácia>'
Catarinense - Rua Tr,aj.ano.
21 Doill:i.n,gü - �arunácia Catari�- ..

nen·s'e - Ru'a Trajano. '.
27 (sábado à tard�er - F�má-..

�ia RaJUliveii'a - Rura" 'r�aj.3Ino. ,..1
· 28 Domill1lgo - FI3.rlnâCi4 RauU,:",·
veira ':_ RiUa Tll'ajano. . _,

O serviço 'noturno será, 'efetuad(IJ:: .,

pela F.aNuáda Santo AIi�Ôlnlo, sita-.... ,'
à rua João .Pinto.

o ESTADO
Diário Matutino.

Redação e.O'icinas á ruã João.
Pinto n. 5

i DIRETOR DE REDAÇÃO: 'i
I A. Damasceno da Silva :1

I. ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Triro'estre Cr$
Mês " Cr$
Número avulso Cr$
Número avu'so
domingo .. , Cr$

. No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$

,

Trimestre Cr$ 30,0. ;,'
Número a,,�lso c-s 0.54

r
. AnúnCios medi�nte contraí.fi
Os od�ina$S:- �esmo .nh);puhlieadus, nao serao

..

A �ureç!:v��!d:S� reSI'OD"i;:sahiliza pelos eonceite

-.

8 ';1.emitid-os nos artigos r;
:
assinados'

:' ;

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR; ·Sp o ,<ue 'h,

interessa e-lo realmente, unia providencia
para endireitar g. que. estiver errado ou

para que ··alo.uma f�lta não se repita; c

NÃO. o escândalo que a sua reclamação
ou queixa' poderá vir a' causar� encami

nhe-a á SEC;;;AO RECl,AMAÇOP.;S.
de O I!STAOO. que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de qU�1D
de direito, rececenda Y. s. uma informa

ç",> do -resultado, embora em alguns ca

SQS não sejam publicados nem a. recla

mação nem a pr-o'vid�ncia tomada.

Laboratório
Clínico

.. RUA. JOÃO PINTO, 25.
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatado ,

Florianópolis
Farm. Narbal Alus oe Souz.

da Cosia Avila

NOSSAS SECÇOES,
Direção .de ;

BARREIROS FILHO
Notas, Políticas
Notas Locais'

• Artigos de Redação
Págiua Literária
SIDNEI NOCETI'

Crônica <la Semana
Economia e Finanças'
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais.
Estatística
Nem 'rodos Sabem

A. DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de, Redação .

·A.' A. VASCONCELOS
Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação

D. F. AQUINO
Fatos Policiais
Vida' Social
Vida Feminina

, Magazine
PEDRO PAU�O MACHADO

l';sportes

..'."

·x

'_

:. -;

�-
r;

.C/

•

DR. ,ALDO AVI�A
OA�LUZ
ADVOGADO

RuaFeli}>e Schmidt, na 21

Floriaoópolis.

AOS'SOFREDORES
A Dra .. L. Galhardo, ex-médica do

Centro E�pírita Ln:Caridade e Amot.
comunica lã. mudança do seu

.

consul .......
tório para a rua do Senado, 317. 2�
andar .

- Rio de Janei�o:"
.

.

(Co�si.tltas Cr$ 20.00), onde pass�
a ·(.\ferecer "S seus vréstitn()�. Escrt'v:::

.

detalhadamente o nome. idade, ende·

teço, enviando envelope selado " subs·

crito para a resposta, juntamente c.am

a itNlOrt-ância acim.a.

ESCRITÓRIO IMOBILURIO
A. L.ALVES

Rua Deodor.:.; o. 35 - FDOlis,
.

EncarTega�� õe: comprà, venda, bi ..

:poteca, legalização, avaliação e adml•.
nistração de imóv�is.

Oyganiza, também. papéis pata com,'
pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

DOENÇAS.Ni.'f}RV�SA.S
Com o.s progresso.s .da lJledic:Jaa,

hoje, 88 doenças nervos88, quando
LI'Iltadas 'em 'empoo são. male.oJ p.er.
feitamente remediáveis. O .::urandei.
rism(); fruto da ignorância, só pode
prejudicar o.s ind.ivíduos afetados d�
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõ.
de um 'Ambulatório, que àtende l'I".a
tuhamente os doentes Ilervosos IDo

digentes, Da. Rua ,Deodoro 22, da. ,
às 11 >boras. diàriameDte.·

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiQn�o-os a

MARIO�EFER
Repre�entante

Caixa Postal, 5756
End. Tal.: MarielyI
MACHADO a ClA.

.t
I

AgAllaia. e ReprellentaçõCD em

Gera)
Matriz: Fiorian6poU.
Rua João Pinto j n. !t
Caixa Podo.}. 37

I
Filial: Cre.ai6xna

Rua Floriano Peixoto•• /'0
(EdU. Pr6prib),

T.legrama8: ·PRIMUS·
AC''''' - .... "'Cllll p?i 'cipalli
munia;plot do I::l!to-i.,

, . Dr. 8. G. S. Ml!dina
Farm. L.

Exame de sangue. Exame para verificaçã.o
.de cancer. Exame de urina, Exame 3)ara

verificação da gravidez, Exame <ia e!icarr.o.
Exame para verificaçã.o de doenQQ9 do

llele, boca • cabelos, ExaTe de fézes.
. Exame de secreçoes.

�utovaccinas e tl'Qnsfu�ão de sangues,
Lxame químiCO de farinhas, bebido,

café. águalll, etc.

;1

I � ....r..... �

-CONTA CORRENTE POP{j�AR
Juros 51/2 a. liI. - Limite Cr$ 30.000,00

Movim�ntação com cheques

Banoo do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPITAL: 'CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TrajanO, 2� • Florianópolis

TELEFONES MAIS 1'/;ÉCESSITAD05
Bombeiros ,... 131�Polícia _. . .• 103
Delegacia O. P. Social .. -. . . . . . . . •• 1578:"·

Maternidade 1154,
Hospital Nerêu Ramos 832.

'.' Santa Casa ','" .,................. 1036.'
·

Casa de Saúde S. Sebastião ..•.•• .U5Ji...
-Assistência Muni.cipal ]��:-.Hospita! 1J,lhtar . . . . • •• . 1. 301" .

140 B. C.· MM'Base Aér.�a • 7"
7" B. '1. A. C'.;. ',. • •• • •••••••• '... 2593'·
Capitania dos Porto.' , •. . . . . . . . . . • • 138(1!'.
16' C. R. lIjO!,:'"
FÔ'ça Policial 120":
Penitenciária "' :..... lSllli�
"'Ó Estado" 102:1, '.
"A G--:zeta" �.� ·..;..�6Sfl� .-

"Diário da Tarde" :S7;�;L. B. A. . , ,......... . 64 ,

Emp. Fun'er�ria Ortiga ., ... .'.... ZIlll'·

Deseja obter,
emprego 1.

_

Procure ftntão' a nossl\ GereD
cia e preenchá a nossa "ficha dtl'·
informaçõ�s úteis", d'\ndo tad8l'J<'
as indic:ações possíveis, que ter....
mos prazer em recomendá-lo (a)"
ao<; interessados na aquisição ti..·•

I)ons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�CLUBE DOZE DE AGOSTO-Dias 20

,

e 21 do corrente, com inicio às

horas, gran'díosas noitadas dançantes, com a apresentaçâo ·de l\lurilo Caldas,
Linda Marival'e Nelly Ferry, consagrados 'cantores do Rádio.. Reservem

suas mesas, Cr. 30,00 para as duas

-------------:&1iiiii--'----74:-8-:D::O::V=S:-D��0:-:m=-:a-:;-=-=-�-----DrnEWRCRE:TO-LEl N. 175

EI· b Ih O d·
"a e eees Abre crédito especial

I Za ,e' om e I e o DASP
o Interventor federal no Estado de Santa Catarina, usando da atr ibuiçãe que lhe e"oder.�

,
o art. 6°, n. V, do decreto-lei federal",. 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:
A Familia de Augusto Domdei, Art. 1°.-, Fica aberto, por conta da ar recadaçâo do corrente exercí.cio, O' crédito especial

comunica a todos o. parentes e Rio, 15 (A. N.) - O Dasp de um milhão quinhentos e quarenta e um �il quinhentos e cinquenta cruzeiros ............• ,

amigos, .
o falecimento ontem no em exposição de motivos ao (Cr$ J.S41.SS0,oo), sendo: Cr$ J.S17.5S0,00 (li. S. 7..'i.SOOpo, ao câmbio de Cr$ 20,10), desti

Hospital Nereu Ramo., de ELIZA- 'd t da Repu'blíca, fez nados à aquisição de um Grupo Diesel-Eletrico, marca Worthington.z General Eletric, composto'
BETH, DOMOEI. e convida para pres� en e

.

v ,

Is nt d d d " d de um (1) motor Diesel, de seis cilindros, 865, HP, 600 RPM; um (1) gerador excita,

O .eu .epultamento. devendo saír e Ir a neceSSI a e a a 0- I f'l
." • r dor; um (1) equipamento de manobra e contrôle, com painel e distribuição comp eto; 1 tro c

O feretro do referido Ho.pital às ção de certas providências t silenciadores de ar e escape; sistemas automáticos de alarme e de parada, um (I) pirôrnetro;
10 hora. de hoje. complementares 'no sentido um (I) compressor de ar para partida; dois (2) reservatórios de ar; (I) tanque de óleo para

de, com o máximo de econo- 565 litroo de capacidade e bomba ; aparelhagem completa de resfriamentD; encanamentos para es-

mia, . reduzir ao mm'imo cape, água, óleo e tomada de ar; fios e cabos necessários para a montagem e ligação ao quadro
LU OS

de comando; jogos completos de peças sobressalentes para o motor, compressor de ar, gerador,
efeitos' desfavoráveis par� o excitador eipainel de comando; e Cr$ 24,000,00 para uma (I) chave a óleo para, o grupo acima,

andamento e eficiência dos ser- tudo destinado ao. ·Serviç(} de Luz desta Capital.

'viçOS públicos federais, deeor- Art. 2° - t':�te decreto-lei en.trará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispo-

t d dida
.

d sições em contrário.

O Clube doze de Agosto, cum-
ren es a me I

�que Impe e Palácio do Govêrno, em Elor ianópolis, 12 de julho de 1946.

nomeações,
.

admissões e read- uno DEEKE'

prido a sua promessa no senti- missões de servidores da União, Loõo David Ferreira Lima
--------------. do de proporcionar aos seus dís. a não ser em casos exeeepcío- Cortes Gomes de Oíiucíra

tintos associados. o maior nu- nais.
Lúcio Corrêa

.

1 d rest 1 Leoberto Leal
mero poSSIVE;l ,Ie es as e egan- Entre as sugestões, destaca- ..;_ _

tes e artísticas, com a apre- se a que se refere a melhor dis-
sentação de consagrados artis- tríbuição do pessoal disponível,tas nacionais' e estrangeiros, que foi, alías, aprovada pelo D E C, L A R,' A, . C .... A,

'

Ofará realízar, nos dias 20 e 21 presidente Dutra.
do corrente, com inicio ás 21 Considera o Dasp que enquan- DeclIVO, para os devidos efeito., que ficam sem valor toda. a.

horas, duas esplendidas noíta- to existem repartições cujas procurações por mim pa••adas, até esta ,dato. e que nao' foram por

das dançantes com a apre- atividades têm sido' sobre-. mim renovada. po.teriàrmente.
sentaçào d d t FlorianópoU•• ,12 de Julho de 1946,

'" e surpreen en es maneira .fricrementadas, 1::01'- FRANCISCO TRESKA
Show �ue 'estar.ão á cargo .dos nando dífícíl.a manutenção dos

('i)n�eCl�os artIst::t� braSllelr?í' respectivos serviços com o nú
Muril? Caldas e Lmda M�I.l- mero atual de servidores ou
val, !l&,uras ?e largo presngio- tros há com execesso de pessodo rádio nacional e Nelly. Fer- al

.

ry, Impecável intérprete de me- 'Assim, frisa, impõe-se uma BELGRADO, 15 (U. P.) - Terminou o julgamento de Mi

lodias e tangos da radio Bel- revisão 'geral na lotação nume- nailowltch antigo comandante dos Chtnícs, que foi condenado

grano �e �uenos �ires..
,

"
rica das repartições federais, 'O a pena de morte, julgado culpado de t er colaborado com as

Outrossim, a DlT�torIa avisa
.que será feito, imediatamente, fôrças de Hitler em operações contra os aliados. Míhailovitch

que a,s mesas. poderao se� res�r.- em virtude da aprovação do será execut�do' na prisão, caso sua sentença não seja comuta
vadas ,a. começar de hoje, ...-:a chefe do govêrno. Proceder- da pelo governo. . ,

Secretária do Clu?e, das 10 as se-á primeiro entre os orgãos Belgr�do: 15 .(U. P.) - O ge-Iras. Os advogados de .defesa ja
12 I;oras, das 14 as 17 horas,� de um mesmo serviço e depois n�!11 Miha�lowltch, com � face apr�sentaram o r�ur so para
20 as ��,l]...9:ras!._çr$3Q,00 'para -enbre os serviços de um mesmo ,:pallda, porem calma,._ouvJ� �O-;lpedI�_.�e_��utaçao

da pena..
as 2 festas. ministério e finalmente se je a sentença com que foi [ul- MihailoW1tch conta atual-

x x x mistér, até e�tre os próprIos gado em companhia de mais mente cinquenta e quatro. anos
AVLSO - CONVITE ministérios. 23 companheiros seus, sendo de idade, tendo sido capturado

O Clube Doze avisa aos' dis- que dez foram também conde:' no. dia 23 de Março do. corrente
tintos sócios casados que fará nados á morte, e 13 a traba- ano. Mi:hailowitch, que, a prin-
realizar, mensalmente no últi- lhos forçados, com perda dos cipio, r·ecebeu o auxílio ameri-
mo sáhado, uma "Ceia Dan- .. Ors. direitos civis. Os condenados á cano e britânico, foi abandona-
çante", que se denominará Aderbal Ra.mos morte terão de ser executados do, depois de terem fracassado
"Festa dos Sócios Casados". A da Silva dentro de quarenta e oito 110- os esforços aliados em 1944,
festa em apreço, será simples e para que se entendesse com o

e ínti�a, visanddo congregar .os .oão " Batista I' O CATARRO genedr�l Tit'to, pass�ndo, ê.sthe,' aíCOnsoCIOs casa os, proporCIO- Bonnassis por Ian e, a rece",er sozm! o o

nando, além disso, ,ás suas auxílio aliado.
Exmas. esposas horas de agra- ADVOGADOS I PODE

CAUSAR
dável conVivio 'com as suas

Rua Felipe Schmidt 34, ZUMBIDOS E S
.

Gamoig;:LSt �étas. .

t..
Sala 3, Telef. 16-31

- . e'u onzaga'u rosslm, a Dlre ona aVIsa SURDEZque a lista de adesão encon- htr·a-se no Restaura.nte do Clu-

M L' t cegou ......

be á disposição dos interes- me.' upesco quer UM REMt;;DIO QUE E IMINA O .

sados.
- CATARRO NASAL E ALIVIA O

indeniza�ões ATURDIMENTO CATARRAL

SERViÇO DE Bucarest, 15 (U .P.) _ Mag- sao pouca. 0.. pessoa. q..se dão

METEOROLOG,IA da Lupescu, a famosa Madame im.v.octância e tratam a- af�cção ca-

tarral. Entretanto, a afecçao catar-

Previsao do tempo, até 14 hora. Lupescu, cujo nome está llga- ral não é um mal passageiro. Se

do ,4ia 16, na Capito.l: .'

' do ao do ex..:rei Carol da Ru- não for tratada em tempo, ela pode
Tempo: perturbado, com chuva.. mania, :solicitou 'aos trilbunals degenerar numa grave enfermida

Temperatura: em declínio.
.

d
. -

d
. de, destruindo o olfato, o paladar e,

rumenos a ln enlzaçao e ·:!ln- paulatinamente, minar a saude ge-

fr!���s: de .ul. com rajadas co casas que, alJega, foram ile- ral.

Temperaturae extremas d. ontem: galmente confiscadas pelo go- Se V. S. padece de catarr.: não se

•
máxima, ' 131.; mínima. 11.2. vêrno do marechal Antonescu, descuide. . Compre um frasco de

..1UTZ - Hoje 3a feira às 5 e 7,30 PARMINT e tome-o de acordo com

horas A I d
em 1941. as instruções da ,sua bula.

Sessões das moças ce era II a Madame Lupescu encontra-, Parmint tem demonstrado sua efí-
Hug Henbert - Ann Savage

d
se no Brasil, onde reside Ca- cácia em muitos casos, porque sua

lna Ray e sua orquestra. eSlDeotage,m r�l, atualmente. Anuncíou-se ação se exerce diretamente sobre o

A ETERNA VENUS I
. sangue e sobre as membranas ml1-

Censura: LIVRE. Washington, 15 (U. P.) _ �a.alg,um tempo 9:ue Carol s9- cosas.

Preços: 1,30,- 1,8{} - 2,40. Pelas autoridades competentes I1clta�.a _

ao goveIno. f.ran,ces A volta da respiração facHo da
ROXY - Hoje às 7,30 horas p rm d agudeza de ouvido, o restabeleci-

, última exihição foi determinado seja acelerado
e lSSao para reSl 7r na

mento do olfato e do paladar e te-

Joseph Cotten - Ginger Rogers O serviço de desmontagem de FrMandça L em companhIa de vantar-se. pela manhã, com novas

Shirley Temp].e. barcos e do excedente do mate- ag a upescu. energias e a garganta' livre de ca-

VER-TE-EI OUTRA VEZ tarro - eis o que lhe proporciona-
Censura: Até 14 anos. Irial

de guerra, afim de impedir TOME APERITIVO' rá o tratamento com Parmint. Tor-
Preços: 3,60 _ 2,40. as consequências do decresci- ne sua vida mais aprazível, mais
ruTZ amanhã - às 7,30 horas mo de trinta por ,cento na pro-K N (') 'T

alegre. Para seu próprio bem -

() UIVO DO LOBlSHOMEM ! dução. do aço. ". ;1" -, se sofre de catarro - comece, hoje,
.

() trat.amento com Parmint.

21

LIR:·A TENIS CLUBE--Sábado', dia 20, grande soirée com
, da cantora patricia senhorita Alma Olikowski, com inicio às

Reserva de mesas na Joalheria MORITZ ..

PROGRAMA
la. Parte

16 ·Le Lac de Come de Mo G.
Galos - VIo Noturno - Vandla
Spoganitz.

2<' Duas palavras, - Washin·gton
do Vale Pereira.'

SO ,Can� cigana Da�
Abreu, Lenira V. Dutra, Léa M.
Coutinho, Zuri Maohado e Hélio
Moreira da Silveira.
4ó A árvore <ta serra - Q-ecla

mação --:- NHd'a Póvoas.
50' Canta Brasil Zilma e Zu

ri Machado, Lina Faraco, Léa M�
Cominho, Djaima e Aires da Siblli.i
6° Os trabalhadores - por u-.

grupo de rapazes. '
'

';o Valsa azihl - 'Olga Vichietfi.
go Minha galinha - cançoneta t

� Donatila Sousa. �
9 Característica do Brasil -- (

Irmãos Silva. ' .

10 SeUl Gonzaga chegou - pOl"
mn grupo de rapazes.

noites ..

Para bem servir ao leitor
"desta secção" necessitamos da
.sua colaboração. Escreva ou

.telefone informando-nos:
.

a) - quando estiverem
«errados nomes ou datas aqui
.mencíonadas;

.sua ��miliaq��n: :�sôa�i!� Clube 12 de Agosto,
-de nascer, casar, viajar, fízer

'

.anos ou falecer.
Sómente assim readaptare

mos <r'nosso cadastro social.

COMUNICADO

*

Condenado· Mihailovitcb

ANIVERSARIOS:

OSVALDO F.REITAS
A efemériàe que ontem traM

,:correu. registou o aniversário na

�cllício do u. Osve.ld» Freita. com

_patente funeioncírio da Secretaria
<do Viação e Obras Publicas.

JOÃO, A..MARGARIDA
Transcorreu .ontern o aniversá

.,rio natalício do jovem João Alhino
,Margarida.

VALMOR FRANÇOSSI
No dia 12 do corrente mês pas

-sou-se mais um aniversário nata li
. cio do sr. Valrnor Françossi.

<ii'

W:ALDEMAR .ELO! DE
OLIVEIRA

A data que . .ontem transcorreu
.assinalou o aniversário natalício do
sr, Wald'ernar- Eloi de Oliveira 10
piloto da nossa Marinha Mercante
'servindo no navio "Osvaldo Ara�
nha".

SRA. ÀDELINA SOUZA'
. �niversária-se ,na efeméride que
bOJe transcorre, a exma. sra. Me
nina, Souza, di'g1na esposa do sr.

Ves\paziano de Souza, funcionário
-dos Correios' e Telégrafos, e com

:;peteute Regente da "Amor a Arte".
...

EUCLIDES SOUZA.
Faz anos na dat;a que hoje trans

.corre o sr. EucHdes Souza,
X

ST,A. VALDfVJiA MERIZO.
A efeméride ,qu'e hoje trans

.co�re .. assinala.-- maiS. uma festiva
-prImavera dá gentil knhorita Val
.dívia M"erizo, gracioso .

ornamento
.d'a sociedade Brusquens8.

* * :r.

NASCJMENTO:
Encontra-se em festa o lar do

:sr. EduardÇl Luz,. competente ge
-ntnte da .ecçõ'o de ferragens da
::irnpo�tante firma Indúttrio, Co
:mércio e Segun. KNO'l', S. A •• na
.cidade de' Itajaí, com o notci
:znento da um robusto garoto que,
-:na pio hati"lQa!, receberá o nome
<de Eduardo,

,.

Arranj-o litero-comico-musical or
ganizaHo por' elementos da nossa.

soci,edade, no dia 17 do corrente�
quarta-feira, ás 2Ct horas, no CINE
ROXY.

',tines R I T Z
.
�:,' .-.' ROXY

a apresentação
21,30 horas ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


