
seu filho dileto: O' grande
brasileiro Nerêu - Ramos,

Washington, 2 (U. P.) - A dos, da Grii-Bretanha, da 2° - A Russia não paude
Biblioteca do Congresso puoli- (Fmnça, ,

da Alemanha e da ainda, fabricar aviões de çran
cou um relatório em que atir- I Itália. ' de' autonomia âe vôo capaze:
ma que Stalin espera futuros As. desvantagens da Russia de competir com os norte-ame'
conflitos e trata de assegurar I são as seguintes: ricanos.

'

,

Ia União Soinetica contra "to- 1° - A Russia perdeu vá- 3° - A ituiustria soviética
dos os acidentes passiveis"; rios milhões, de homens na electrónica não é "florescente"
tendo ordenado que a uuius- segunda guerra mundial e os e sua marinha ,é pequena, em

tria e a ciência soviética âeâi- substitutos atuais estão rela-I comparação com c norte-ame-
quem-se nos próximos vinte e tivamente pouco treinados. ricana e a britanica.
cinco lanos á construção de

Ul1Ul; máquina militar para Q

Russia, semelhante a atual
norte-americana.

O relatório, preparado a pe- RIO, 2 (E.) - O Conselho Nacional do P. S. D., em

dido do representante Euereti data de 31 de agósto ultimo, forneceu á imprensa 10 se-

Dirksen, foi baseado na propa- guinte comunicado:

ganda oficial soviética, discur- "De acôrâa com a convocação previamente jeita, rea-

sos de dirigentes russos e Q lizou-se, hoje, á� 21 horas, sob a presidência do deputado
análise de, informações, jorna-I Benedito Valadares, em sua sede, uma reunião do Conse
listicas. O relatório recebeu e I lho Nacional do Partido Social Democrático para o fim t

titulo de "Comunismo em de indicar o seu candidato ao corao de vice-presidente da

ação". Diz que a Russia terá Republica, já criado no Projeto da Constituição, ora em Entre as datas do nosso calendário político-social,
uma reserva humana para mil votação na Assembléia Constituinte. Depois de tratados a de hoie avulta em significação, para a gente cata-
novecentos e setenta, de vinte diversos 'assuntos pertinentes ao objetivo da reunião, pro- rinense, por isso que registra o aniversário natalicio do
e dois milhões de homens, em cedeu-se á indicação do candidato, por escrutinio secreto, eminente senador Nerêu Ramos.
"grupos, idade militar ideal" tendo a escolha recaido na pessoa do senador Nerêú Ra- O 'perfil desse ilustre homem público não cabe nos
de vinte a vinte e nooe anos mos, representante de Santa Catarina e líder da maioria estreitos limites desta notícia. Não tentaremos, deesart:e,
comparado com o total de cer- naquela Assembléia. Ficou, ainda, delibérado, que o Con- treçe-Io,
ca de dez milhões dos Estados selho. fosse incorporado ao eq;mo. sr. presidente -âa Repu- A vida pública de Nerê u Ramos é assaz conhecida
Unidos. blica, comunicar a escolha do candidato do partidotique- peio nosso 'povo, que o admira e que o éstima.
Indica ainda o relatorío que le alto posto'). '

.

I' E êsse conhecirnen to vem das memoráveis campa-
a Russia admite rI prioridade I

_

, .
nhas crvrcas que o preclaro coestaduano comandou

. ��;p���a�ose����s ��Ó;::i�:i� Eleições estaduais em jaoe1iro' de 1947 ;!:�r��:a:��;nis�r;:Çã�an�:e �:��;���', ::nmdOl:in1�tr::
observa que. os "recursos téc- Rio, 2 (Via, a rea) - Um 3 para os ministros de Estado.

I'
marcando-os com obras de aSSIstência social que lhe

nicas estão: sob formidavel vespertino ofic'ioso af�rma q�e Adianta q�e. o ma;tdato de se- 'perpetuarão o' nome pelos telhpos em fora. Vem, sobre
pressão para colocar-se ao laâc as eleições estaduais serao nador a lei rmpora o prazo de maneira, da sua fulgurante e exponencial atuação na

do adiantamento atômico con- realizadas entre 5 e 20 de ja- três meses para desíncormpatl- Assernblêie Constituinte, Elevado, .pelo seu talento e

quistado pelo grupo anglo-nor- neíro do próximo ano. Acres- bilização. pela �ua cultura, ao espinhoso mister de lider da maio
te-americano". O rlaiorio centa que os atuais ínterven- O' primeiro 'interventor a ria e presidente - da Comissão Constitucional, de tal
compara os potenciais russo e to.r�s. �e,rão ínelegfveís. A íne- d�ixar o cargo, par.a ser can- torma se proietou no conceito dos seus pares e do seu

, norte-americano e ao fazer c Iegtbíltdade sera de 6 meses dídato ao senado, toí o sr. Cor- partido, q ue aqueles, mesmo os adversários, lhe nõo
balanço, destaca as seguintes para Os in.terventore's atuais e reia Pires, de Piauí. regatearam aplausos e elogios I,1nammes, e este acaba
vantagens para a Russia:

C d
.. ..I ,. A

b � 'de cendide t á-Io ao culminante posto de Vice-presidente
�o - .A Russ�a afirma pos- an ll,ato UD1CO ao ôoverno alaDO da República. Essa escolha é a consagração definitiva

SUl?" mais de cinquenta por . ., .
6

. .

do seu valor, e motivo de legítimo orgulho para a grande
cento das reservas -munâiais . �10, 2 (Vl� Aerea) .- Divulga-se que existe, nos clr'cnl<?'S família catarinense,
de muitos mineiros essenciais I pOllt.1COS da Baia o desejo de que todas as correntes democrá- Possuidos da enorme e iusta satisfação que luxie
para a produção bélica, espe-

I tícas baianas �pr�sentem candidato uníco e de conciliação ao empolga o nosso povo, enviamos ao insigne brasileiro
cialmnte ferro e petróleo, en-I governo constítucional do Estado. os nossos mais' afetuosos abraços,
quanto os Estados Unidos cO-'

,

.-- � �----- _-- __

;�!?:i:!i,�:.:::a:: �:sd;.:á:A fraqueza de um e os preparativos Bárbara Bnttou
2° - A Russia tem em vigor d

"

� d
divorciou-se

leis de serviço militar un�ver- e outro preocupam Lon es Hollywood,2 (U,nited) - A
sal de acordo com as qUQ1S 05 justiça concedeu á Ba:rbara
homens fisicamente aptos "Nova York, 2 (De Harrison também os que nem esperam go mesma de restabelecer-se Hutton, conhecida milionarta
prestam serviços de dois a qua- Salisbuey, correspondente es.., nem temem que tal suceda são I mílítarmente. Assim, durante norte-americana, divórcio de
ira anos. pedal da

United, Press) --

umru,ilimes em oP,'inar que uma! um
m,
ês os comunistas cOifiba-1 f�nitivo do ator cínematográ-

3° - A Russia tem esmaqa- Uma das razões por que 'os brí- França forts reduziria gralnde-I teram a recuperação militar fico Gary Grant.
dora vantagem em poderio tiu- tânicos se mostram tão ínte- mente a possibilidade de uma dos franceses, e agora a situa- Hutton havia estado casa
mano e, em mil novecentos f r�ss'ados ao�rca das fnforma- tal- gueoIT.a. Na primeira guer- i ção vai-se �o�1ificando lenta- da, anteriormente, com o prin
setenta, terá trinta e dois mi- çoes que a�Iantam est�r�m os ra mundial, a F,ranç",a estava

I
mente. O ml�Is,tro da Guerra cípe Alexi,s Modívaní, russo, e

lhões de homens entre vinte e russos fabricando m:l��çoes deI forte e suportou Os �ais
. ví o- decidiu .que a .França deve com o' comde ,Haugwitz Re

dois e trinta e quatro anos guerra na zona soviética da lentos ataques das forças do prosseguir nos novos planos ventlow, dinamarquês. Hut
quantidade essa .equiuaterüe Alemanha, é a continuação da Kaíser, enquanto que na se- do exército, os quais visam ton e Grant haviam se separa-
ao poderio humano militar fraqueza militar da França. gunda emergiu num estado de não grandes mas-sas de cida-I do duas vezes antes de inlcíar-
combinado dos Estados Uni- O completa desmoralização mili- dãos conscritos a reservistas, o divórcio.s franceses, acham-se ain-

taro t principal-como ou rora, mas ---------------

dda �cupad�s n,? planejamen;t? A 'F-rança já conseguiU: fazer mente um exército de pTofis- CamiSa!!, Gravatas, Pijamee.a I eo,rgrumzaçao do seu exer- .
. . ".. '

f'
.

l'd d M' d elhores pelos me. noWIVel' o seu prestigiO pohtI- sl,onalS com o, ICla 1 a e

cons-I,
e181 91m, ..

Cito, e mesmo que assentem a '.,
'd d 't'd d t" 'f as s preçoI s6 na CASA MIS'mane.ira de ,reorganizar suai

(lO maIS rapI amellljt� e que ti UI � e eClll'Cos emd·orç. nCoEreLANE' A R 'C M f 6
f . géralm�mte se acredItava iPo'S- motOrizadas e paraque lstas. - ua. ara.
orça armada continuam, sem ,

I
.

Informações colhidas no Pa- carvão, metais, borracha e ou-I
Slve .

V" ml-r a embal-x!;t.da doraná ,nos dão conta que a Pes- tros materiais necessários ao Entretanto, encontra-se mui- ae assu ' u

te Suina, continuando na sua restabel,ecimeI11to rápido do seu to aquem na sua realizacão da Br!:li!ls.-' no Par�nU�I-marcha implacável (para o su- poderio militar. reforma militar.
- �

ali u!--I IIUI

doeste do referido Estado Ja É pequeno o número de pes- Comunistas e socialistas, ês- R'IO, 2 (E.) - Recentemente n��E;ado . embai�aÇio:' do.
atingiu .Jandáia, n.o mun.icípio I

soas �u� realmente acreditam �es e.m I1íl�nór escala, se opõem Brasil no' Paraguai, vai seguir no proxImo dIa 14, VIa �e'rea,de Apucaral1.a e, oom maIS pa- estar Immente uma guerra en- a afirmativa de De Gaulle, de para Assunção o Igeneral de divisão, Ilsauro Reguera, � flm d�
ra o sul, a cidade de Jagua- tre o oeste e o leste, mas os que a Fran-ça tem o dever pa- 8ssumir o seu novo Po.sto. ° seu antecessor, sr. Neg-rao de. Ll-
riaíva. que esperam ou temam isto, e ra com o mundo e para consi- ma, é esperado nesta capital no dia 4 do. cO'l'!'ente.

Sanla Catarina saúde. hoje; um
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Continua em' su'a
marcha imolacável
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JI MAmADO·. CIA. 1488. CíVíco-IVlilltar
Aoênciallfl R�::entaçõ.o em,

i Ma recha I Gu ii h e rm r
Matriz: Flol'ian6po'i. i Conforme noticiamos em a
Rua João Pintó i n,

"

nossa edição de 8 de agôsto rín-,C�ix(l Pootal._37
i'Uic!: Creociú:ma do, foi fundada em data de 6

Rua f'lol'iano. Peizoto••/n daquele mesmo mês, pelas sub-
(Edlt. PI'<>prit» tenentes e sargentos do Exerci-

Telegrama.: ·PRIMUS-

I to,
em serviço nesta GuarniçãoAoent•• '000 principal.

muniot'Pla. lio Eot'1'-i" Militar uma Sociedade' Cultural
---------.----�����������������======��----����������--- Social e Beheficente.

No dia 25' "Dia do Soldado",
estiveram seus associados reu

nidos em assembléia geral. Por

proposta do 1° sargento André
lino Natividade da Costa, foi
apresentado para patrono da
mesma o nome do bravo cata
rinense, que na ocasião em que'
nossa Pátria' esteve em guerra
contra o .Dítador Solano Lopes,
do Paraguai, e foi o substituto
do Marechal Duque de Caxias,
quando este ct'eixou o Comando
das Forças Aliadas-Marechal
Guilhernee Xavier de Sousa, Es
ta proposta foi aceita, passando
a novel sociedade a chamar-se:
Associação Clvíco-Mílítar "Ma
rechal Guilherme".

Após, por proposta de um dos
sócios, foram eleitos, por una
nimidade, SOClOS beneméritos
todos Os oficiais em serviço no

14° B. C. em o dia da fundação.
Verificou-se' em seguida a

eleição para a diretoria eretíva,
qu ficou àssim constituida:
Presidente de Honra, sr- ten.

cel. Nilo Chaves Teixeira; presi
dente, 1° sgt. Andrelino Nativi
dade da Costa; vice-presidente,
10 sgt. José Aurélio Malta; 1°
secretário, 1° sgt. Raul Dias da
Sil va; 20 secretário, 20 sgt. Má
rio Antônio Luiz; 1° tesoureiro,
1° sgt, João Pedro Nunes; 2° te
soureiro, 30 sgt. Pedro Baldes
sal'; orador, 3° sgt,' Pompilio
Cecconi Costa; conselho fiscal:
sub-ten. José Bezerra dos San
tos, 1° sgt. músico Maurílio Ge
ronírno Santo, 3° sgt. Orlando
Romão de Faria, 3° sgt. José
Luiz.
A posse da diretoria dar-se-á,

possivelmente, Com tõda soleni
dade, no próximo dia 7, "Dia da
Pátria".

.

,

.
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CONTA, CORRENTE. POPU�AR
Juro& 51/2 a' a. - Lirmre C, $ 30.000,00

Movimen tação \com -cheques

Bane" do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 1,.000.000,00

Rua Trajano, 23 • floriãnópOlis I

espreita-vos,
ela pairq pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

MULHERES ILUSTRES
A grande sáoía polonesa Ma

ria SklodoWlska (1867-1934),
nasceu em Varsóvia, onde ter

minou o ginásio e trabalhou
IIDS laboratórios do Museu In
dústrial e Agrícola, Concluiu
os estudos, superiores em Paris
e começou suas atividades
científicas com o eminente fí
S1cO francês Pierre Curie, que
ela mais tarde desposou. Sua
primeira descoberta no campo
da radíoatívídade, foi o ele
mento "Poloníum", que ela as

sim denominou em honra á
sua pátria. .

. Esta descoberta valeu ao ca-
.

s� . Curie o. Prêmio .Nobel de ceses modernos foi o que mais IFísica em .1902. Depois da mor- obras relígíosas produziu.te do marido, a descoberta do· xxx
.

peso atômico do rádio valeu a SIGNIFICADO DOS NOMES
. Maria Sklodowska, pelasegun- Ester _ boa sorte.
da vez, o prêmio Nobel, em FlávJ.!o _ louro ruivo ver-
1911. Ardente patriota, ela: ore- melho.

"

receu, em 1929, ao. Instituto Francisco _ homem livre.
do Rádio de Varsóvia "Maria Getúlio _ vencedor dos Gé
Curie-Bklodowska" uma gra- tulos.
ma de, rádio, que lhe fôra da- Godcfredo _ paz de Deus..
da, .a título de hom�nagem, pe- Gregório __ o vígílante.las mulheres americanas. (8. Guilherme o capaceteF. I.) amarelo.

.

x x x Guatavo ..::_ bastão. guerreiro.PARA UMA ARTE RE· Gidísio -- filho de cabra,
'LIGLOSA' Heitor _ defensor.

Paris, =: (S. F. L) _ O pa- Helena -- luz.
tire Morel �romoveu na Gai.Er�a Hildebrando _. espada guer-René Drouu�, da Praça VeI?-d_o� I reíra.

.

'.
,

mie" em París, uma exposiçao Homero _ Juramento
subordinada a' título "para Ismênía _ instruída.

.

uma �rte religiosa". 'I1rata-_::;e Jerônimo _ sagrado,
de.estimular, ou, ao me?os, nao João _ graças a Deus.
deIx�r esquecer, u� ,ge�ero de Joaquim _ elevação.ante que perdura na muitos :::.e- José _ aumento do Senhor.
cuI?s. E a a1g�ns _dOS maiores Jorge _ lavrador, agrícul-artistas de hoje nao falta ins- tal' vínícultor.
piração para 1al empreendi- Judith _ louvada.
rnento; Figuram na Exposlção Lauro _ o loureiro:
a parte do vitral de Bonnard, Luiz _ Ireroi, guerreiro.representando S. Francisco de Luzia _ luz..

Sal<es, uma antiga abra de
Georges Braque e dais anjos
desenhados por H. Laurens. O Si uma sombrinha de mu

resto é de' Rouault: onze pin- lher não Iserve pára T'esguardar
turas (Cristo, duas Verônicas, do sol; si um relógio de mulher

Marta, Joana d'Ar,c, cenas tra- não ,serve para marcar a hora;
d�cionais do Natal, interiores si O\( saJP·atos· femininos não

, de al'gumas igr,ejas mo:dernas são própitios para os ,caminhos;
etc.). Também se eXlpõem as por�u� uma carta de. :nulher
monumentais pranchas grava- .servlna. para transmItI! seu

das pelo artista _para IÜ "Misere- verdaJdelro pensamento.?
re" que Vo,llard prepara há 30 SOBRE O SILÊNCIO
anos, sôbre a tema da Paixão - Não interrogues o mendi-
de CriBto e os sofrimentos dos gQ que te pede. esmola.
homens dfi guerra. A propósi-, '- Não peI)guntes nada ii
to desta exposicão; vários críti- mulher que, dIormindo, 91'0-
CDS assinalam:{ sinceridade do nuncia palavras de amor. .' o mELHOR DOS mELHORES

sentimento religioso de Hau- _ Nã,p respondas áquele qué ..,MOVM".HO"",,,:::,';o:;::::::::=ea::
ault

.. �as o grande pintor não insulta o teu inimtgo. . ! _ 0··"'''''''·°'°'°·· .. 00'0·'' ,...

se d]stmgue apenas pela qua- _ Não digas nunca: "QU'ê: I
1,idad,e; também pela quantida- silêncio! "Dize: "NãJo' ouço ITomede. D3 todos os pintores fran- nada". I

PASTILHAS

VALDA
Mas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com o nome VALDA

I'. licença do D. N. S. P. N° 186
\.o"", •

de 26 de Feverei ro ,?""•

�� de 1935 r$fl'> 1"
n/hol 0.002, Eucalyp,ol O.

I'M C O
Banco Indústria e Comércio

de Samta Catarina SIA. ,As
sembléia geral extraordinária.
Em virtude do atrazo da pu

blícação do edital no .órgão
Oficial do Estado, convidam-se
novamente os Snrs. acionistas
a se reunirem em assembléia
geral extraordinária a reali
zar-se na séde do Banco, - na

sala da Diretoria no dia 9 de
setembro de t946', às 10 horas,
no sentido' de ser aumentado o

oapital pela conversão de fun
dos e alterados, consequente
mente, os estatutos sociais.
rtajaí, 3Q de agôsto de 1946.
Genésio -de Miranda Lins,

-biretOT-Superintendente; Ro
dolfo Renaux Bauer, Diretor
Gerente; Otto Renaux, Bon l
tácío Schmítt, AntÔnio Rainos
.B IríneuPornhausen, Direto-
res; Hercílio Deeke e Mário
Miranda Lins. Diretores-Ad
juntos.

PENSAMENTO

o SE U O�GANISMO
PR ECISA DE ÜMA

LIMPEZA GERAL

KNor·

, con.er!:!�!eR�:���i�a��(:�gistra. ,'dora", Numeradoras, Carimbos.
Mimiógraf;., Máquinas de Escre

ver. Calcular. Cooturar etc ...
Enrolamentos de Mbtores. Esta
bilisadores, Voltimetro. j! demais

aparelho. elétricos.
Atendem-ae chamado. fora da capi
tal scb a direção dos 1r0i. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ JR. e ADOLFO

TREMEL
j ..qg..Rua Victor Meirellss n.O 18

(PORTÃO) I

B' I,T O I
O alfaiate indic3do . !TjradsOies 7

AUl\1ENTE
I
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fabri9das em outros Estados,
retiraram suas candidatUl'àS,
paJ:a reinar nos lares catari-

lllenses� � em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.
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ANIVERSÁRIOS: I d. Anna Vieira Moreira.
I
Por

,'"
:"I I parte

da noiva: o sr. Altinc
DR. ELPIDIO BARBO�/\ vieira e espôsa d Anna "e1'- HOJE,
Festejou, ôntem, seu aruvcr .. rã". Vieira

I:> ,. '" :::J SIMULTANEAMENTE
. , .

. t I'
.

dEI' 'do
� '-' .

.

I RITZ -

.

L"OXy
. sano na a �'ClO o sr. r. PI 10 Registrando tão grato aeon-l e" 1

.H;

Barbosa, diretor �o Departa- tecírnento, "O Estado" ame"
5 - 7 e 8_ y� 7 %

menta de �d�caçao do .r�;)tado senta ao casalas mais sinceros ,.

Sessoes ?-as :noças
de Santa Catarma

. I t d f l' íd d
Olívia de HaV111and - Robert

'. vo os e e lCJ; a es. -,
C lmmi T

S. senhoria, que tem em- *.
u mmmgs - J'ack Carson -

prestado á repartição que di, VIAJANTES'
Jane Wymann - em:

ríge, o brilho de sua inteligên-
.

DR. RAUL SCEAEFER
SUA ALTESA QUER CASAR

.cia e o invulgar espírito de E.teve, o;:'tem, em noesa cidade Censura: - LIVRE.
trabalho que possue, recebeu o dr. Raul Sc.1oefer. provecto advo- PREÇOS:
dos s.eus c,oleQ'as e amigos pro-

gado no fôro de Brusque e ele- Sra. ,e srtas. . ... :.. Cr$ 1,20
.:

P menta de de.taque na. círculos. Est ' t �),OOvas IneqUlvocas do quan to É cultural e político daquela prós'
'
uaan es

-

estimado. pera comuncl, oride é ,,)rellidentE. do Cavalheiros, . . . . . . . . 2,40
Embora tardiamente, nós Diretó ia Municipal do P,S.D. .

........•..................

nos associamos ás manifesta' RITZ - 5a FEIRA - A'S ;) E
cões que lhe foram trílrutadas.

SR. OT TO SCHAEFER 7 112 HORl4-S"5 Florianópolis hospedou , ontem. o H,.
sr. Otto Schaefer, acatado indulI-

elmutt Dantine � Fava
SR. FLÁVIO FERRARI trio I re&idenh em Br-uaque .

Emenson - em:

A data de ôntem, assinalou I HOTEL BERLIM
o aniversário natalício do sr

PREFEITO FRANCISCO BARRETO -

.Flávio Fer-rari, diretor da Aca- SrEn��:;.rca�:: eZ;;a;;eOt��:�fv�i:. lo� iÚTZ'� 'sÀi3À6ó;
" .

demia de Cçmércío do Estad« borioso prefeito municipal de Cam- R OSEM A R I E
.de Santa Catarina. bor i ú. S.S • que vero ri esta Capital

O aniversariante que C, sen1
,ratar de <dver!l_s a ••untos ligado.
à adminilltr<lç'óo de seu município.

duvida, um elemento de real deveni demolur-ae entre nós cêrco

_prestigio nos melaS educacío- de tres dias. re tornc nd o depoi. à

naís e esportivos desta Capital; sua c c rn une ,

recebeu dos seus pares, rnaní-
f t

- 'd ' ,'. I PEDR0 AMORIM
es açoes ' e estima, as quais

I
E t' F'Ior ícne I' S P

'.

-
. a. em Orlanopo 111 ,o r. e·

lnos nos unimos. d ro AmOrim, comerciante de mi-
, ;:) .. 'nerio!l e d e p rodutos da lavoura no

,SR. UBIRAJAK'A DE MORAES pÓipero municipio de Comb oriú

CORREIA FALC.ÃO
Festeja, hoje, seu aníversá- B NQUETErio natalício o sr.

.

Ubirajara A
de Moraes €orreia Fal<cão, fun- .,' ,

'

.AN

-cíonárlo da Capitania dos Por- I.callzou-s,e, �13: �4 �e ago"w.
-ias deste Estado. I ultimo, na, IesIdenc�a �o SI

,. Arnaldo Napole, no dístrtto de

SR. ' LUCíDIO SOUSA I fiml?é, �1� banquete ofereci�o
Completa, hoje, 'mais um a? ?I�et�no do ,P. �. ? do mu-

.aníversárío natalício, o sr. mcipio ne Aralang1!-�' ,

,Lucidio Sousa, filho doO sr. Dia-I Do _banquete p��tlc�param as

nísio Sousa, funcionário dm:
' autondades 10Ca.IS ,e grande

ONreios e Telégraf()ls.
numero de :p�,es�'lados ele-

'*' rp.entos da POllboo, comércio €

sociedade.

_ODEON
Ás 7 1/2 horas

Um filme sensacional
100% diferente!

A CASA DA RUA 92
Inteiramente falado em Por-

tuguês. ,O CuriU'ba recusou-se a jogar em Blumenau, alegando
com Wülíam EWTHE requisição dos seus jogadores para o selecionado paranaense,

Lloyd NOLAN - Signe HAS- tendo enviado, nesse sentido, um telegrama ao, sr. SebaiStião
SOo .

\ Cruz, presidente da L. B. D.

1) - O Esporte em Marcha C.ausou surpresa, nos meios locais, a dispensa de Schram

n. 116 ... Nac. Coop. para os treinos do selecionado catarínense. O magníttco za-

2) " Fax Airplan News gueiro do Palmeiras atravessa uni' .período de esplendída ror-

28x64 - Atualidades. ma, tendo realizado uma grande paI1tida contra o Figueirense.
Preços: Ainda, recentemente, tivemos a 'Oportunidade de' ouvir a opi-
Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00. uião ,de Samm, que claSSIfica o jovem zagueiro Ido bi-<cam:peão
"Imp.-até 14 ano�,". cte Blumenau como uma :das figuras indisperusaveis para o nos

&:0 selecionado. Tambem não compreendemos o motivo porque
lil'IPER,U,J_j, Leleco não fez a sua convocação. Temos .a 1mpressão de que

,

Ás 7 �/� �oras esta injustiça podera ser repal'ada, pots a presença de SChl'iJ.ffi

AôradÚcj'mento UltIm.as EXlblçoei>., daria Il1elllur LOl'mação ao nosso. conjunto.
� 't:,. , Um fllme real e eletrizante.' /

� "

E' com profundo emoção que GUADALCANAL O sr. Presidente da Liga Blumenauense de 'Desportos, em
venho deixar "qui o meu .incero COIU Pre,ston FOSTER _

recente Boletim, chama a atenção dos bilheteiros e porteiras
agradecimento ao abalisado ciínico Wil,liam BENDIX Lloyd a resp�ito dos permanentes distrilbuid,os pela L. B. D. e que,
dr. Saulo komos, pelo competên- NOLAN, lneXpHCaVelmellte, estavan1 sendo objete. oe recusa. por oca.-
cia e lIolicitude com que me aten-

deu durante minha longo e'penosa ]./2 eps. da sião dos jogos. O absurdo chegou a tal ponto que até l'epre.sen-
enfermidade. 'A DEUSA DE JOBÁ tes da imprensa passar.am pelo vexame de nao serem atendl-
Retida ao leito por grave doença com Clide Beatty. \ dGiS á ponta com .os permanentes.

'

dos intestinos, durante 5 meae., t t'
. A

No Prog:rama. O sr. presiden e da L. M. D. ,ornou enel,g�cas providencias,
sem obter o menor alívio, apezar �

do tratamento a que me .ubmeti, . 1°) - O Esporte em Marcha dim de evitar que tais fatos se reproduzissem.
rellolvi� em boa' hora. recorrer 00_ n. 74 - DFB. '

conhecimentos cie.ntífico. do dr 20) _ Armas pára a Vitória Q JANTO De DIA jvel tormento: tiraram-lhe as

Saulo Rame.
.

•

_ Short. roupas e. e�useram-lhe o COI-

Atendendo-me com raro bon- 3 DE SETEMBRO .po as águas ferventes que jor-
dade, aquele facultativo praticcfu Preços: - Cr$ 3,00 _:_ 2,40.
duo li m.iliindrollos intervençõe. cl-I' Censura: _ Até 14 anos.

Beato Antônio Ix1da, Mál:tir :ravam do monte Ungenus. Re-

rúrgicall, re.tituindo-m,e a .al,lde. Antônio nasceU: em Xima- petia-'se etSta tortura seis vezes

quando outros facultotivolI qle C O
- bara (Japão) e frequentou o por dia. Quando estava prestes

haviam duengol:lado, onv . Caça0 Seminário de Arima, in.gl',es- a sucumbir por causa das feri-
Complatamenta reetabelecida.

prellto a homenagem da minha Em nome do Sr. Presidente sando,aos 19 anos de fl:lade, na das profundas, interrompia-se
gratidão o tão ilulltre médico, que da Federaç&.o Espírita Catari- Companhia de Jesus. Com os o martírio, para que o suplici
tanto honra á cla..e pelo ,eu lia- nense, são convocados todos os conhecim,entos que tinha das aldo se restabelecesse. A sua
bar e pel� .UCl comprean.ào hu- representantes dos Centófos e doutrina,s falsas do banzas, re- fortaleza foi, contudo, um ger
mano.

E_tendo o meu reconhecimento Associações cr.ede:ndados_áque- f'1ltou-as de tal forma que fez mem tque causou' a converção
ao u, de'aembal'flador MedeicolI Fi- la entidade, para uma reur.Jão calar-se o' maior filósofo japo- de muiltos, pagões, Por este mo-

,ENLACE; lho. digno provedor do HOllpital de a realizar-se, dia 3 de setembro nes· Viajou por quase todo o ,tiVlO, o govêrnador de Nanga-
\ tSERRÃO VIEIRA�MAIA Caridade, a que� devo oe maiorea próximo, ás 19 1/2 horas, na país, convertendo. inúmeraS' saki transportou-o para o cár-

MOREIRA :::�::••be:r:o.�� ;ebo:det)�:�;:� séde pr,ovisória á rua Ma'rechal pessoas á Fé CatóHca. Afinal fcere des�a c1dade. No dia 3 de

Ontem, na 'cidade de Sãc Superiora daquele' utab,el.cimento. Guilherme 27 (Centro E. imor foi pr.eso çom cinco outras re- Setembro de 1632, por ordem

,F.rancisco, realizou-se o enla- pedmdo a Deu. derrame .ôbre e H. de Apüstolo. ligiosos. Tinha 62 anas quan- do mesmo governador, foi An'
·ce matrimonial do sr. Ivo Ser- tO:;:I�.�.e30Ild.b:����: de 1946. Thiago de castro, secretáí'io. doO o submeteram a terri- tônio queimado vivo.'
rão Vieira, diretor da RMio' SÔNIA COSTA

------

"Guarujá de Florianópolis, com
,a srta. EdiliCe Maia Moreira,
,filha do sr. Fabricio Maia Mo

, reira € de d. Nair Vieira Mo-
; reira. ,

O ato civil foi ralizado ás 18
horas, na resixiênrcia da noiva
,e testemunhado, por parte de
,noivoO, pelos 'srs. Altino Vieira
f 'e sra. d. Anna Serrão Vieira e

sr. Joaquim A1call'tara e sra.

Po.r parte da noiva: o sr,

� liéo Krapp e e�pôsa,
No religioso, que foi realiza-

,do ás 19 horas, na Igreja Pre- Um barco a vela, �lanta
bisteriana, testemunharam; argentina, para recreio. com

'por parte do 'noivo: o sr. Fa- lotação para 2 pessoas,
"

brido Maia Moreira e es,pôsa; I Tra tar nesta Redação.

Vida Social
.I

SRA. LUIZA ANDRADE
RAMOS

A eféméride de hoje, assina-
Ja o aniversário natalítCio da
,senhora Luiza Andrade Ra
�Ü!s, espÔtsa do sr. Jaime Ra
mos, 'r,esidente na 'cidade de
�Lages.

SR. ARTHUR CARlREIRÃO
Assinalamos, na daia de ho

je, o aniversário natalí'Cio do
<sr. Arthur Carreirão, antigo e

<:cnceitua:do. funcionário de
Tesouro do Estado.

'

•

Assinalamos, ainda, os al'ii-

�versários dos srs � ,

., Arnoldo Feijó.
Arnoldo ArnaLdo da Luz.
J()Isé Vieira Ca1deira.
João Aristides da C.onceição.
Das senhoritas:

"

Isa Cáscais.
Daltina Costa.
Carmen Silva.

.,

Nomeação
De Ilcôrdo com ó Decreto-Lei

431, artigo 169,. o Snr. Interventor
Federal re.olveu nomear poro o

cargo dll Depclliitá�io Público do
Juizo de Direito da Comarca de

Florianópolis. a enra. Ana Gomu.
pe..ôa do alto Comércio'Marítimo
de.to cidade

·VENDE-SE

PELOS MUNICIPIOS'
BLUMENAU lU DE SETEMBFJO. - CDo Correspondente)

Várias firmas cornercíaís desta cidade- reclamam do ser

viço postal' telegráfico, em virtude, píncípalmente, do grande
atrazo da correspondência, o. que. vem causando sérios pre
juízos, De fato, verificamos que o numero diminuto de funcío

naríos, numà das mais importantes agências, como é a de

Blumenau, parece ser uma das razões do péssimo serviço exis
tente. Chamamos, assim, a atenção das autoridades compe
tentes, afim de que o serviço postal, nesta cidade, venha a re

ceber,melhoria indispensavelo

Continua causando sérías apreensões'o problema do trá

fego em Blumenau. O, estacionamento dos carros e carnínhoes,
nos dois lados ria unica via de escoamento - a rua 15 de No
vembro - ditículta a passagem dos veiculas, principalmente
nas horas de maior movimento. Não sabemos mais para quem
apelar, reinando 'a espectativa de um grande desastre para
que surjam medidas eficazes. Parece-nos, entretanto, que 'a

proíbiçâo do estacionamento em um 'lado, com a consequen
te permissão para o outro já resolveria, em parte, o assunto.

O escoamento ce carroças, caminhões, etc, pela rua 7 de Se-

Lembro, proporcíonaría melhor situação. •

Aguardamos, assim, a ação das autoridades competentes,
que, arínal de contas, precisam fazer alguma cousa.

Recebemos reclamações de diversas pessoas contra o atual
estado dos.hotéis nesta cidade. Alem de não existirem estabe
lecimentos adequados, o lpreço é exorouante. As diárias são

absurdas, pois nos hotéis existentes as cor..uçoes de conforto
são precarras. Não se verifica nenhuma a",ctu das, autoridades

que termine com o abuso e a alta nos preços.
. ...

NOTAS ESPORTIVAS
.Carlos de Campos Ramos (Leleco) , foi recentemente, elo

giado em boletim ua Liga Blumenauense de Desportos, pelos
,

otímos serviços presta:dos por ocasíao dos treinos efetuados
e 'para a formação do selecionado local. De fato, o competente
recníco fez um magnifico traba:lho, apresentando um conjun-
W capaz de se desernpe... .. ,;,' ti ,aUUia.

'

ANÔNIMASOCIED�DE
A mais importante Companhia de Capitalização de América do Sul

Amortização de Ago.to' d.e 1946
No sorteio de am.prtização realizaêio no dia 31 àe Agoeto de 1946, foram

,

amortizadas �s seguintes combinações:,
VVR ATN LSP OQY JCX NIF

Todos os portadores dos títulos em vigor, sorteados cO,m estas combinações,
poderêio receber imediatamente o capital garantido a que tê'm, direito.

,
Sede 'Social: - - RIO DE JANEIRO

'

,

ElSCRITORIO para � Estado de Santa Cato.rina: -- FLORIANOPOLIS
Rua João Pinto, 13 -- Sobr. Próximo !lorteio em 30-9-46

Inspetores e Aqentes em todo o Brasil.

, J
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"

Paris - A indústria da' ju
ta sofreu grandemente,com a

guerra e o bloqueio, A partir
de 1940 viu-se, de fato, corta
da dos seus tradicionais cen

tros abastecedores na India.
Os, estoques bastante reduzi
dos se esgotaram rapi.damente
e não tardou muito que a in
dústria se visse na contigência
de utilizar determinados suce-Idaneos, erutre eles fios de pa
pel trançado.
As necessidades que a in

dústria deve satisfazer presem
temente são imensas. Calcula
se que a procura sobe a cerca

de cem milhões de sacos para
o ensacamento das Jl1ais varia
das mercadorias. É preciso,
com efeito, ensacar 'cereais,
farinhas, açúcar, alimentos

par� o gado, frutos, legumes,
batatas, tert.lllzantea, etc. Pra
ticamente os sacos de juta são
insubstituíveis .para estas ope
rações e, por isso, são muito
procurados.
Depois da Iíbertação as im

portações de juta bruta reco

meçaram com regularidade.
Durante 194'5 foram recebidas
56.000 toneladas contra , .....

100.000 toneladas, média anual
de antes da guerra. As necessi
dades previstas para 1946 so
mam 145.000 toneladas. O
plano de importações atinge o

total de 75.000 toneladas cor-
,

.respondente á capacidade má
xima de transformação da ím
dúseria da sacaria.
Apesar das dificuldades do I

transporte OS recebimentos 1

tem se processado de forma re-I
gular. Queixam-se, porém, os I
Importadores" da qualidade da

Ijuta recebida visto as fiações
Indíanas estarem absorvendo o

melhor material em detrimen
to dos compradores estrangei
ros. Os suprlmentos para o

'próxfmo ano começam a cau-

sar alguma inquietação pois a
Tndía, empenhada em aumen

tar a sua produção de géneros
alímentícíos, resolveu reduzir
a .área reservada á cultura da
juta. ,

A indústrta francesa de fia

ção e tecelagem da juta so

freu relatívamente pouco á
guerra. Os estragos atingiram
apenas a 10% das usinas, con
centrado ...se, especialmente, iJlO

Somme e no Norte. No que se

refere á fiação, cuja produção
mensal em 1938 somava cêrca
de 6.500 toneladas, a retoma
da de atividade foi muito rá
pida, passando de 1.684 tone
ladas em �945 para 4.60.0 tone
ladas nos quatro primeiros
meses do corrente ano. Amtes
da guerra 13, França era o país
que dispunha da mais elevada
preporção de material moder
no na fiação de juta. Os índus
trtaís franceses estão agora
empenhados em preservar esta
superioridade e entraram em

acôrdo com o Govêrno para
elaborar um programa Ide mo

dernização, cuja primeira eta

pa já se acha em desenvolvi
mento.
A tecelagem que produzia lizados nos níveis de julho de

cerca de 5.000 toneladas men- �Muitó embora a desva
sais em 1938 fabricava apenas lorização do franco tenha de
'1.000 em 1945.,No ano corren- terminado a multiplicação do
te esse total ��e elevou para] preço da .matéría prima -por
3.000 toneladas' no primeiro 2, 4, o' preço do lProduto acaba
quadrtmestre. Presentemente a do manteve-se congelado. Ad
índústría de transformação da mitem as autoridades que 3:
juta enfrenta certas dificulda- retomada de atividade dessa
des decorrentes da escassez da .indústría permitirá abserver a

mão de obra e da carência de maior despesa determinada pe
combus1;iveis e prodHtos ane- lq. encarecimento da matéria
xos. prima. sem necessidade de ape-
'Com referência aos_ preços lar para a alta dos preços dos

mantem-se os mesmos estabi- seus produtos ..

Economia e

Finonccs
--I

·

Um problema
complexe
Londres, 19 (B. N. S.) - A

questão da Paiestína continua
, a causar serias preocupações
'aos

.

círculos governamentais
britânicos. Durante os últimos
dias, a atenção dos .observado
res -se voltou príncípálmente
para Washington, onde se es

para a decisão do Ipr.esidc�nte
'I'rurnan sobre o plano de te

deralízação. proposto pela con

ferência . de peritos anglo
americanos. reunida recente
mente nesta capital.
Depois de diversas díscus

�:JeS', mantidas nos últimos
dias, o Secretario do Estado

• interino dcs Estados Unidos,
Dean Acheson, acha-se em

condições de prestar amplas
informações aos demais mem
bros do comité ministerial cTÍ
ado por Truman especíalmen-

·
to para estudar os problemas
da Palestina Não se espera.

I contudo, e esclarecimento fi�,
nal sóbre a atitude do governo
norte-americano, senão depois
que aquele <comité tiver, por
sua vez, prestado ínformacoes
ao presidente 'I'ruman.

�

Uma vez que o governo brí
tãníco declarou que a comple
ta execusão do plano seria imf
possível sem a cooperação nor

te-ameícana, nada mais .pode
f'azedr que aprova-lo, proviso
riamente como base árabes e

judeus.
�

.

1 A Agencia Judaica já se ne-

1 gou -a entrar em negocíações
no plano de federalízacão. Os

· árabes, pelo seu lado, também
I não apoiam o plano. Do .ponto
da vista arace, o plano apro
vado pela conferencia de pe
ritos angglo-amerícanos tem
a desvantagem "de admitir'
de um território habitado por

· judeus, sancionando, assim,
em principio, 'a preterição po
litica dos'sienístas, Desse mo

do, 'os porta-vazeis arabes in
, sistem .na sua decisão de com
bater o plano, não por sentí
menta anti-judaico, mas por
que - dizem eles - acrcdí
tam que, se for deixada qual
quer zona na Palestina sob
controle dos judeus, esses con

tinuarão o processo de expan
são, até que a maioria araoe
na Palestina e' 'I'ransjordanía
�e transforme numa minoria.

.

I
Não resta duvida

.

de que é
'bem díf'ici! a posição da Grã
Bretanha, em face da oposí-

-I ção de judeus e arabes. .

De uma coisa, paliem, pode
mos estar certos: é de que.
bem de acordo, aliás, com as

tradições politicas e diplomati
cas deste país, o governo bri
tânico não poupará esforços
para que o problema da Pales-

I tina 'seja resolvido . rigorosa
mente de acordo CQll1 os mais,

��������������---------__IIIIIi_ elevados interesses da. humani-
dade. A Grã-Bretanha, acon

teça o que acontecer, saberá
honrar o mandato sobre a Ter
ra Santa que lhe foi conferido
pela antiga Liga das Nações.
wLE1AMA REVISTA-:-
O VALE DO ITAJAt

INSTANTANEOS DE UMA VIAGEM MARAVILHOSA AO NOSSO·ORGANISMO

LRNCINIINTE DAS

A TOSSE
RE.BeLDE

.. FRAOUECffNos PULMÕES
Evite ê

s s e risco'
Pará bronquite, 105-

r\. �'e e coqueluche. use

PEITORAt'Oé
.

ANACAHUITA ��
:

."�:IJ.j!. (pmP()sfr,

que pode impedi.r os nossos menores movimentos _

quando o tempo .se torno úmido e inc9nstante
, ,

No princípio, leves pontadas nas artloulaeões, aparentemente inofensivas. Pouco a

pouco, porém, essa-dorz;nha'vai se ala strando, toma conta dos músculos, até que o menor

'movimento resulte nu� penoso sacrifício: eis .a dôr ciática, traiçoeira e lancinante.

que fa'l da vida um martlrfo : A dor ciática provém d L localização de tI,iwllltu
úricas - resíduos cristalizados de ácido' úrico - nas artícutaeõe s. Para combater

êsse mal, que se 'torna mai s terrível quando o frio e a umidade tornam 'li

músculos e os tecido; mais seusíêeís, é preciso expulsar, o ácido úrico do

seu organismo. Isto se obtém tomando às refeições, ou ao despertar'
e ao deitar-se, uma colherinha de URODONAL um cópo dàgur.

O URODONAL, que contém 9S 10 maiores dissolventes elo ácic' I

úrico, limpa e desintoxica completamente o organismo,' livra
o seu sangue de impurezas, e acaba de uma VI'Z com

ELE6ANCIA, CONFORTO E ECOÍVDMI4,
consegue-se com, os trajes sob-medida a

G' U ASPA R I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA � B(.Jza;r de Módas
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende-seà�omiciliQ.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZ1\DO LEiTO>:, ,0.;" o ,U" '0<

Interessa e. realmente, unia providencia
par-a endireitar Q que estiver er-rado oJU

par-a que aI", urna, falta náu se rejuta , c

N 8'\:0 O escândalo que a sua reclarnaçàe
ou queixa poderá vir a causar, encanu

n'ie-a '" SEC';AO RECLAMAÇOE;!'-.
de O t;STADO. que o r�so será levaõc

sem demora _ao conhecimento d e qtlem
de direito, rececendo v, s. uma i nfo r nra

ç�t) do resultado, embora em a lg una ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tornada.

Boa

CASA MISCELANEA distn·
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Yãlvulas e Discos
Rua Conselheiro Mafra

SEUS músculos
doem ? Pego li

um' golpe de ar?
Fez esfôrço dema-

A.
Comlss árros de Madeiras

Presta aos seus representados inform_eções criteriosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo Rua Guaporé, 144 Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.706. - Telegráfico Abesil.
Filial: - Santos -r-' Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.1

Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil.

LINIMENTO SEDATIVO

ESCRITóRIG IMOBIi'URIO
A. L. ALVES

Rua Deodorc, n, 35 - Fnolis.

En'Carrega�se ãe: compr:õt, venda, hi·

pateca. legalização, avaliação "': admi·

nistração de imó-veis.
.

O"'�aniza, também, papéis para com

pra de' propriedades pelos Insi:ituto&

de Previdência e Montepio Estadual.

AOS SOFREDORES
ADro. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro E.pírita Luz, Caridade
e Amor. comunicQ" a mudança

I
do .eu conaultório para a rua do
Senado, 317, 2 o andar, Rio de

Janeiro.
-

_____________ (CONSULTJlS Cr$ 2000).
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,

AGOS.TO� .:7 de Setembro, cnncertn da Orquestra Síníêníca
homenagem -à ,lndependêl!cia e dedicado às debutantes de 1946.

As 'mesas já esiâo sendo

'Cl�UBE 12 DE
e gra�de baile em

reservadas.'
.Revelacêes

f

sôbre
generais alemães
general Bor

SEMANA DA, PATRIA
'o Comando 'da Guarnição'Militar de Florianópolis orga-

e saltará da cama disposto para IlIJIo nízou, .para as comemorações da "Semana da Pátria", o se-
Do fígado deve fluir para os intes-
tinos, aproximadamente, um ,litro guinte p,rogra,ma: ,A opinião mundial pede age- oeíra exigindo apenas que íos-

ê DI'a 3 _:_ '3a tetra _ a's 14,30.110ras _:_ 'Voley _ 2a Cia. x ,de' suco biliar por dia. Se ste suco
.ra ter O conhecimento exato se respeitada a categoría dos não correr livremente, V. aão pode Cia. Fuz. Q.de 'coisas e aconheclmentos oficíaís, digerir bem os alimentos e êstes "Dia 4 _ 4a feira.- às 8,00 horas _ Bola militar _ la
que se' passaram nos bastido-I Passou depois a fazer seu fermentam nos intesrinos. Então so-

Cia. x 2a Cia. às 9,00 horas _ Bola militar ---, C.M.M. x C.C.S.
d t d V·

.

t E t brevem a sensação de fartura, seguida:res O levan e e aTSOVla e depoimen o O General rnes
pela prisão de ventre. V. se sente de- Dia 5 - 5a feira - às 14,30 horas - Bola militar - Cia .

.sôbre os quais os heróicos 30.1- Ro.de, que partícípou também primido,desanimadoedemauhumor. Fuz. Quadros x vencedor do 10 jogo.-dados que então tão corajosa- na luta contra Varsóvia. "Cre- V. precisa das Pílulas Cartcr para Dia 6 _ 6a feira _ às 14,30 horas _ Bola militar -,'Ven-mente se bateram não tinham � disse - que Bor K0!DO- o Fígado" para fazer com que êsse
.cedor do 20 jogo x vencedor do 30 jogo.litro de suco biliar corra ,livremente.a menor ideia, Os depoimentos rowskí era o maior inimigo dos

i e V. se sinta realmente bem. Compre B) - PALESTRA NA RADIO GUARUJÁ DE FLORIA-
de generais alemães que díri- russos do que dos alemães, ra-" um vidro hoje mesmo. Tome-as

•

NÓPOLIS: ,'\
,giram a campanha contra p zão pela quai preferiu en- conforme as instruções. São efica- ,

Dia 2 '- Za feira _:,_ às 19,00 horas - Sr. Osvaldo Melo.
.levante, recentemente ouvidos tregar-se a nós; basta conside- 'zes para fazer a bilis fluir livremente.

Dia 3 _ 3� feira _ às 19,00 horas � Aspirante a OficialPeça Pílulas CARTER para o Fígado.]>elo promotor Dr. Sawícki, es- rar que lhe era relativamente Tamanho. econômico: c-s .. 3,5e. Ary Lopes Bueno, da Base Aérea de 'Ftoríanópolís. -

tão desmascarando a verda- fácil passar pelo Vístula para o Dia 4 _ 4a feira _ às 19,00 horas - Cap. Fortunato Fer-
.deíra fisionomia do visconde lado dos Russos. Devo também G

.

hDOENÇAS NERV1SAb' raz omm o. ,

. , " . .Komorowski, o tristemente lembrar que antes da confla-
C

'

d di i Dia 5 - 5a feIra -'- as 19,00 horas - Cap. MarIO F'ernam-.
_ om os progressos a me e na

I
'

A' '.,-eelebre general Bor. graçao da guerra de 1939, al- hoje, as doenças nervosas, quando des Guedes, da Força Poltcíal do Estado.
'Na presença de várias per- guns generais poloneses, entre tr�tadas ein tem!!?, ,�ão ma1e.o:' per.' Dia 6 _ 6a feira -'-; às 19,00 hora� - Dr. Afonso Wander-

.sonalídades oücíaís, depõe o ge- eles o Comandante da Polícia f�Itamente reme�lavel!l' <? ..-:u:r:andei. ley Junior.'
"

neral Erich von dern

Bache-IPo}onesa,
General Kordian Za-, "Is�o,.f.ruto d.a I�n,orancla; so podo

C) _ SOLENIDADE PARA.. O DIA 7 DE SETEMBRO:prejudicar 9S Indivíduos afetados d. ' •

'_
'

.Zelewskí. Perguntando-lhe 'o morskí e outros eram os me- tais enfermidades. O Serviço Na. Dia 7 - Sábado - às 9,00 horas - Concentraçao na Pra-
,promotor S�wicki se existiam

III:,'Oi�es am:iJgos_ de nacio71al 00- cional de l)oel!ç�s mentais dispõe ça da Bandeira de uma Cia. de Fuzileiros do 14° B. C., Cia, de
.alguns contactos e'ntre o Bar cíalístas alemães . Acredito que de.um Ambulatorlo, que atende gra· Infantaria da Base Aérea de lo.rianópolis, Estabelecimentos

tuíramente os doentes ner'FOSOS ln." '. . ..' ..Kornorowskí e Alto Comando Bor Komorowskí pertencesse, digent-es, na Rua Deodoro 22. da.! de Ensíno, Entldades CIVIS e Espor-tivas .

.Alemão, von dem Bach re;sp'On-1 antes da guerra, a êsse grupo" às 11 .JIoras. diàriament.. às 9,45 horas - Exmo. Sr. Interventor Federal, passará,

.deu afirmativamente, a:cres- '. revista à tropa. /
'

-eentando que esses contactos,
A' d' •

M
II às 10,00 horas - hasteamento do Pavilhão Nacional pelo

:foram promovidos pela vis-] , gra eC.Imento / e ISSa Exrno, Sr. Imterventbr Federal, na Praça da Bandeira.
,c o n de s s a 'I'arnowska, que' às 10,30 horas -:._ DesfHe em continência ao Exmo. Sr. In-
ocupava um' alto cargo na R ih

"'"

I,
,$o
t- d r ih terventor Federal e demais autoridades, postadas no Palan-

Cruz Vermelha Polonesa. Sua, Pi 10 en IDO e ",arva
\
o

que armado à rua Felipe Schmidt.
.fotografia foi 'publicada depois Adalberto Tolentino de Carvalho e filha." viuva

"

--------------�----

nos [ornais alemães. .Nessa ti- Margarida de Paiva, viuva Ariadne dá Paiva San-

FARMA�elA, ESPERANÇA ...t- d'd' tiago e filhas, viuva Aurelia de Carvalho Melo e
"

-tular foi 'en ao conce 1 o peiOS filhos. (ausentes), Israel de Paiva e família. (au-�nazis o. direito de livre, passa- sentes). Jpsé cde Arimathé'a de 'Paiva e família; 'au-
.gem pelas linhas de combate, sentes] viuva Emilia Veloso da Silveira (ausente) e Isaura Tolentino
O que era extr,eínamente difidl. de Carvalho e Hernani Rocha Coata, (au'ente.', muito gratoll às
,

Pergunta: Quando foranl demoI\.traçÕes de ?escr pelo falecimelnb de S�<l estr,,,mo@a espôs."
mde. filho, irmã. tia. neta e cunhada RUTH 'TOLENT�NO DE CAR

inkiadas as de1narches com VALHO cO�lVidam às peuoaa de suas relaçõe. e amiz,d6 p"ra a miS9a
,Bor Komorowski? que, por alma"da querida extit',to.. mandam càlebro'r -a 4 q:ó corrente

Resposta: Já em agosto. quarta-feira, ,às B hora_' na Catedral Metro'p:oHtan'a'__ ,Altar de No ... a

",",'d BOI' Komoro'wsk; se Senhora.
,

, [1'",<\uan 'O .o ' - "

., L

Agradecem, desde já. a todólI que comparecerem a elllle ato
TI1ud.oU da Rua Wülska conse- de piedade cristã, 2 v I

,rgulu estabelecer eontá:cto pes
,JS.oalmente com êle.

Pergunta: Ant,es da capitu
,'Iàção?

Resposla: Sim. Quatro se

,manas antes da eapitulaç:ão, I,aproximadamente. As negocia
'ções foram-sempre �ntabola-'
-das com 3, indivíduos munidos
-de uma pro'curação, com a as-

sinatura de Bor, que atuavam,
como plenipotenciários seus·

Pergunta: al.ou pessoalmen-
, te com Bor?

'

Resposta: Sim, e nessa con

'versa, por certo, o geneTal fez
:me a seguinte observação :,
�'Ach.o-o um tanto diferente
,dos outros oüciais alemães ..."

pergunta: Que respondeu a

�1sso?
Resposta: Que também -ti

:nha sang'ue slavo, poÍf; que
'mínha mãe descendia de Dolo

�neses; seu nome de solteirã eJ:a

I .szya:nanski. Cheg;amos com o

. :Sr. Bor Komor.owski à conclu
"'São de que nosos anteeedéntes
T,eceberam o título de nobreza,

. ,do rei João III Sobieski depois
<da conquista de Viena.

Pergunta: ,Mostrou-!Se êle in

',terets�ado pela nossa anamima
,

-de soLdados?

Ires.posta: A uriica coisa que lhe
:'interessava era a questãofinan- .. "'-

DESPERTE I BILlS
, DE SEU FIGIlDO ......

de
o

{lo Farmacêutico NILO LATIS
.

Hoje e amanhã será a sua preferida
\ .

Drogas nacionais e �stl'ahgeiras - Homeopátias "- ,Perfu-
.. t

•

,marias - Artigos de borracha.

Garante-se a 'exata observânc'ia no receituário médico.'

.Lô'boratórlO
Clinico

I
_

,RUA JOAO P.lHTO, 2S
Fone: 1�48

I,

Em frente alY Tesouro
do Estado

l

FlorianÕPQlis
Dr. H. G S Medina Farm. Narbal A11l8s de Souza·

farm. L. da CosIa Avila

Exame de sangue, EXClme parcÍ verHic.'lção
de cancer, Exame de urina, Exame 9Q1'Q

verificação da gravidez, EXQulE� <ie escarro,

Exame para verificação de doencas do

pele, boca e cabeloiS, 'Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas
.
e transfu:lão de sangues,

i;xame qui.mic'o de fal'inhas, bebido.. '

c�fé. águas, etc.

QUfR . VESTlR·SE (OM CONfORTO E ElEGAHeIA?
•

I
PROCURE A

Alltriataria·. Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

A !)VOGADQ'S I
./

:ESCRITÓRIO JU�.DICO COMERCIAL
ASIIUoto.: Jurídicos·- Comerciai•. - Rurais e Informativo•

Bndereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Sanl,a Catal'iaa
·Con.ulte ne,sa Orqanizrlçõo antes de se decidir pela"com

;Ira ou vendo de imoveis. pinhj;li. ou qualquer
'empresa 'ne,te"8IItado ,

Diretor l •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 - Fóne 54

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. i DE ,SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO;' Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
• Edifício Cruzeiro Floriat!6polis.

o Sahão
-'

,
"

"VIR(jEM 'ESPE'CIALIDADE"
INDUST'RIAL-JOINVILLR
TORNA ,A ROT::JPA BRANQUISSIMA

WE1'ZEL
,.

,

elA. ( fVllJrco

, '
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Num ambiente
ante-ontem

de salutar cordialidade, o, Av�í .F.�. come�oroulo seu vigésimo terceiro amversano de fundação
o ESTADO e"con'-IIra-se ii venda na

banca de jornais
«Bec.k» J

����:::--

• ção do encerramento da Tem

porada Oficial da Federação.
de Vela e Motor de Santa Ca
tarina.

Exercendo superioridade, o, Paula Ramos .Iogrou' abater o tetr
I' ueu,se' pelo, ex'pressivo esóore de 3 a 1·

campeão catari-

VISITAS DOS PAULISTAS E
GAUCHO

A FVMSC vem de oficiar 'ás
Federações d'e São Paulo e do
Rio Grande do Sul, solicitando
sejam marcadas as datas para.
nesta capital, ser realizadas as

competições de vela, de acôr
do com o convênio firmado en

tre essas Entidades. Assim, te
remos, possivelmenteêm outu
bro, a visita. dos velejadores

.
ganchos � paulistas.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

PALESTRA DO COMODORO
Dentro da maior cordíalída- sões ao arco de Adolfinho.

I
Inícíc do campeonato, Desde da Academia de Comércio E ifÁRIO NOCETTI

de, comemorou, ante-õntem, c Fornerolli em outra bonita então, o clube vem se dístín- tígura das mais' proeminentes O Cons-elho de Representan-
Avaí, o seu vigésimo terceirc jogada, desempata a partida. gumdo, tendo recentemente do desporto catarinense.

'

tes da FVMSC, deliberou ofi-
ano de Ininterruptas ativída- Procuram os avaianos ígua- derrotado o Figueirense e c - Embora com atrazo, o "Es- ciar aos clubes filiàdos, convi-
des esportivas, lar a contagem, mas os tríco- Caravana do Ar pelas conta- tado Espo.rtivo" cumprimenta- dando-os para as-sistirem, a-

Desejando festejar o acor.te- lores dominam. Termína { gens de 6 x 1 e 2 x 0, respecti- o cordialmente.
. companhados de todos os vele-

címento, a diretoria da nove.. prdmeiro "half-time": 2 x 1 vamente, o que revela ser um '.

l' jadores
a palestra que será.

agremiação, fez organizar um pró Paula Ramos. esquadrão de grandes possíbi- ENCERRAllIENTO DA TEllf- realizada pelo sr. Mário Nocet-
programa esportivo, que alcan- Veio a segunda :fase do [ôgc lidadas.

. 1!0RA OFICIAL I ti, Comodato daquela Entída-
çou o almejado sucesso. I na qual, continuam os rapazes Situado na vice-liderança do F?I fixada a data de 27 de

I de, em o próximo dia 5 de se-
,

A preliminar I
do tricolor a apresentar .me- cam�eonato amadorista da cí- maio de 1947, para a realiza- tembro, ás 19,30 horas.

A's quatorze horas,' no ex- lhor jôgo. ..

celente "sta:dium" da F. C. D. Nos ultimas minutos de jô- A Pedsdo
amciaram-se as festividades go, o zagueiro Tavinno tenta
com a realízação da peleja en- fazer uma, "heading" mas ta-

tre os adeptos do Flamengo E i];ha, a[�rovEütando o ponteiro nO P�OV' d S I C I'
'

,.

do Botafogo, sob a direção de Lázaro para, com um íncrivel
, ,O. e,

'

a n 'a '�·a r!naárbitro sr. Izídro Costa, em "shoot" assinalar o tento final - U
disputade onze behssímas me da tarde. Resultado: - Paula

. ,Os acontecimentos desenrolados no pais:' nestes uÍtImos
dalhas. � Icamcs, 3 x Avaí, 1. dias, levam o Secretariado do Comité Estadual cio Partido Co:
Finalizado o, tempo regula-'

,

munísta do Brasil; dar ao povo catarínense os seguintes €<S-
mental", o marcador acusou e ciarecimentos:

.

.

..

empate de 2 x 2.
'

I =- De hã muitos meses' vem o peR advertindo o povo. e _

Prorregado por duas vezes o. Govêrno que_ a atual crise econômica se agravaria perigosa-
o "placard" ,permaneceu 'lnal- mente, caso nao .ícssem exercitadas medidas urgentes capazesterado e, devido ao adiantadc oe debelar OS males dela decorrentes.
"estado do tempo, ficou resol- II - O PCB propoz várias medidas imediatas e concretas
vído marcar a data de sábadc para.Impedir tomasse vulto. a 'calamidade que se abate 'soore o
próximo para o desempate. pov,o, Não sendo adotadas essas medidas o povo estaria sob o
Esta partida foi dedicada em perigo de ser explorado no seu descontentamente rpelos restõs

,homenagem ao sr. Walter Lan- f�slCistas e pelos reacionários unicos interessados na 'perturba-
ge. çao da ordem, Dissemos então, e 'hoje repetimos

-

Que o au-

Hasteamento da Bandeira mento de salários, o estimulo á produção através da-distribui-
A's 14 horas, com a presen- ção das terras marginais á estradas, possibilitaria o baratea-

ca do sr. 'Interventor Federal Adolfo, guardião do Aval
inento dos gêneros de primeira necessidade. Esse o primeiro

�ltas autoridades e jogadores passo para enfrentar o angustioso problema da crise que avas-

do Avaí e do Paula Ramos dade, com apenas um ponto de sala as grandes massas das cidades e do campo.
-o primeiro magistrado do Es- diferença do .prímeíro .coâocado lU .:__ Reclamávamos, corno ainda hoje encarecemos, que
tado hasteou o pavilhão na- que é o Avaí, ti Paula Ran�os o. Govêrno voltasse suas vistas para 'O povo, livrando-se da in-
cíonaí, ao SQm do Hino Nacío- está impressionando os meios fluência dos restos fascistas que o comprometem e o despres-
.nal, tocado pela 'banda de mu- .esportívos do Estado, com suas tígiâm, transformando-se num govêrno de confiança nacional,
síca da Fôrça Policia1. eXlplêndidas vitórias.

, .

podendo jíessa forma mobilisar todo o povo para superar a

Gentilezas Desta�aram-se, em primeiro atual crise, .garantindo a paz e a democracia em nossa Pátria..
No centro do gramado o sr. plano, Nalddr, que foi a maio� ,

IV - Os acontecimentos ocorridos no Distrito Federal e
Presidente do Paula Ramos ídgura no gramado. Fornerolll em outros Estados são em principio um justo protesto do povo
acompanhado de vários men- e Chocolate e também Mandi- sufocado pela fome e pela miséria. Mas, esse protestr está sen-

Itores do clube tricolor, fez en- co, estiveram ótimos. Carioní, do ddsvírtuado pelos elementos fascistas que eX1ploram_o des-
'trega ao' sr. Arnaldo Dutra Ni:valdo Nelson e Mínela, bons. contentamento popular, atírando;o povo no torvelinho de mo,
dmamico presidente do Avaí Fornerolli autor de" dG1S goals Luiz; C�lixto e Lázaro, regula- tins e depredações de Icasas 'comerciais. Os restos fasdstas
de uma beltssima fllamula com ' .

fies. procuram desta forma desviar a atenção 9'0 'povo dos verda-
as ,cores do clUlbe. O "tea'm" vencedor, pela No bando rvencido apenas deiros responsaveis :pela atual crise, e que são os açambal'ca-
O jôgo Avel)Í x· Paula Rarrws ,maneira ,cOI"reta ,como realiza- AdoLfo Fateco, Nlizeta e Boas dores, os monopolistas, os "tubarões" da industria e do co-

Após IObS saudações dos ,joga- va 'Üs "passings" e pela vonta- atuara'm à contento. mér'CÍo, �os ultra reacionários enquistados no governo, procu-
dores, realizôu-se o confronte de de lutar frente ao famosc' Os quadros.' jogar:am assim rando �mpedi-Io de tomar medidas práttcalS em proveito do
entre as equipes principais do conjunto do Avaí, bem mere- üonstituidos:- Paula Ramos - povo. Esses elementos, inimtgos do povo, procuram criar um.

Paula Ramos e do Avaí, que ceu a vttória, porque batalhou NivaLdo, Naldi e Nelson; Luiz clima propicio ao impedimento da prom�lgação de uma COIlS
;terminou ,com a vitória do incançave1mente durante todc Ghocolate e Minela; Lázaro tituição democl1ática. Pwcuram os r·estos fascistas na nossa.

primél10 pelo escor,e de 3 x 1 o tra.n�curso da pugna. Carioni, Calixto, Fornerolli e I..;átria,' a'niquilar às ultimas grandes ,conquistas democrátic3S_
Enorme assistêncÍa acom- Houv,e entendimento entre Mandtco. Avaí - AdoHo, Fa- A nação assiste estaITecid� mesquinhas perseguições contra os

panhou o desenrolar da luta os seus def'ensares que se por- .teco e Tavinho; Iva:ny, Boas e comunistas, contra os operários da Ligllt, contra c,s estiva
que constituiu um espetáculc ta:ram como verdrudeiros "pla- Henrilque; Fel1pe (depois Man- dores de Santos, Rio ,e outms Estooos. Essas perseguiçães são
€mocionante. yers" que não se intimida�1 ([o), Nizeta, Lazita (depoi,s Fe- leV'aJdas a efeito porque os comunistas são os verdadeiros. de-

Nos primeiros minutos de com o poderio de equipes, maIS Jipe), Tião' 'e SauL fenlso:r.es do povo e lçle suas mais senhdas reivindicações. Aos
jôgo o Avaí inaugurou o esco- prestigiosas. Foram ao "field" Dirigiu o jôgo o sr. Lucio brasileiros democratas, porém, resta a Icerteza' de que somente
1'e com forte pel'Otaço de Nize- para�tar até vencer. E ven- Crurvalho. Soas fascistas .e aos reacionários interessa a deisordem em nos-
ta. ceram, a'pl:iJcando um 'estilo dE A partida foi dedi,cada em sa Pátria. ,

-

, Não desanimaram os rapa· jõgo e uma resistência supe- 'homenagem ao sr. Interventor Diante desta situação, encarada no ambito nacional e em
zes do Paula Ramos e conti- ri01' aO do adversálrio. Udo Deeke, que ofereceu uma p.articular no estadual, 'concitamos o povo para que .se orga,..
nuaram com seu jôgo eostu· O Avaí V\iu-se quasi inteira- rilca taça p.ara o vencedor. rüse e lute pacifkamente ;por suas reivindicações mais senti
meiro, re3Jgindo valentementE �ente dominado pelo antago-< _ A-b�r:da de n:usica da }:t�ôr- I das, se� ruceitar as provó.cações. dos inimigos da ordem e da,
aos ataques dos azurras. mst,â. Seus ataques eram frus ça Poll!clal, gentIlmente cedIda tranqUllidade.
Minutos depois, numa mag- tooos Ipela defesa contrária por Beu. coman-d;1nte, ablrilhan- CONTRA A C.ARESTIA!

n�fica jogada, o atacante For- qU'e-se manteve indestrutivel. tou a tarde esportIva. POR MELHORES CONDl;ÇÕES DE VIDA!-
nerolli decreta o primeiro goa] O Paula Ramos, com apenai' PROFESSOR FLÁVIO POR UMA CONSTITUIÇÃO DEMOCR'ÁTICA!
do Paula Ramos, igualando a oito anos de v�da, já

-

conta, FERRARI POR UM GOVÊRNO DE CONFIANÇA NACIONAL!
contagem.

I
. com· numerosos "fans". Nc Festejou, ôntem, o �eu ani- CONTRA OS RESTOS FASCISTAS E OONTRA OS REA-

Satisfeitos com o excelente presente ano o "team" trico· versário natalkio, o nosso dis- CIONÃfliOS! "

feito :do g101eador, os paulara- 10r sofreu ,apenas uma derro- tinto companheiro de impren' Florianópoli$, 2 de setembro de 1946.
menses realizam válias excur- ta, inflingirla pelo Avaí, nc 'Sa� prof. Flávio Ferrari, dir-ctoI Secretariado Estadual d.o Partido Comunista do Brasil

A preliminar, o hasteamento da bandeira. 'O jogo. Os quadros. Os artilheiros. Os melhores

.1'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-.-._--

O; ·::6UI6JO - Terca"eira, 3 de Setembro r.le 1946

DR. SAVAS LACERDA
Clflll'Ca médico-cirúrgica de Olhoa
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prelcrição 'de lente.B de
oontot:>

(l()NSULTóRIO· '- Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

aoSIDftNCIA - ConselhéJro Mi.
fra, 77; .

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
eícnal de Medicina da Unrverstda,
de do Brasil). Médico por concur-

. III) do Serviço Nacional de Doen-
1188 Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hosp!tal
Psiquátrico do Rio na Capital li ...

'deral .

CLíNICA M·f::DI(',\ - DOENÇM
NERV()SAS

- Consultõírto: EdifícIo Am611.
NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consultas;
Das 15 ás 18 horas -

Be8ldêDcia: Rua Alvaro de Carva
lho hO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
Cm.URGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - 1IIOJ.f::STIAS DE 8JI.

. ... NHORAS· - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medi.
cinna da Universidade de São

-Paulo, onde foi assistente por ·"a.
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUpio Correia Neto
Clrurgia do estômago e vias bj·
l1ares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

'Mero, .ovâr íos e trompas. Vartco
eele, hidrocele, vartses e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Sclún'idt, 21 (altos da Casa P.·

raiso). Te!. 1.598.
BESID1l:NCIA: Rua Esteves' JU·

nior. 179; Te!. M 764
.

.

DR. POLYDORO S. THIAGO
Medico. do Hospital de Caridade da

. Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MJ'l:DICA EM GE�AL ,

Doenças dos órgãos inter nos, especial.
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAP1 • .f
Doenças do sangue e dor nervos.
Doenças de senhor-as - Partos.

'l-'onsultas diàriamente da. 15 à. 18
horas.

Atende chamados a qualque- hora,
::., inclusive durante a noite.

CQNSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

IlESIDE:NCiA: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

•

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

005 Serviços de Clinica InfantÚ da
Assrstêncta Municipal e de

Caridade
CLtNICA lIIÉDICA DE CRIANÇA!!

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

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal GUI
lherme, fi Fone '783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aper; eiçoamento e Lon.
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'l1AS - .Pela amanuà:
diqriamente das 10)l0' às 12 11s. à
tarde excepto aos sábades, das 14
ás 16 horas - CONSULTóRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado ...!.

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Pre.sidente Coutinho, 58

.

DR. M:'I.R-IO WENDHAUSEN
Diretor da Hospital IINe1'êu Ramos'
CLíNICA ?-1:J'l:DICA DE ADULTOS

'E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ 1.1t05 da II Beja Horizonte ")

Tel. 1545
Consult�s: das 4 á. 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Mêdico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DÁ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UIW-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS' E ULTR .... -

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias UrInárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemorroidas. Tr'atamen

to da colite amebiana.
Flsjo!erapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles, 2'8.'

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

Resld: Vid'ãl Ramos, 66..
Fon.. 1067

ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Venda!! de pinhais, fazendas e emprêsas
Dinetor r dr. Elisiário de Camargo Branco

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

EDdere(o teletrráfico: "Elibranco" - LajeL - St. Catari••

lUTOMOBI�ISTAS I
Atençao

Pal'a O seu dínamo ou

motor de aTranco

OFICINA ENALOA(J.
.'

J.\c,Oecfr:o.Radio�\e Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94

I�--�----------·----

COMPANIIIA ,.ALIAN{A DA BAtA·

Cr,
Cr$

80.900.606,30
5978Aol.755.97

67.0531.245,30
142.176603,80

, I

"

1

Copyroghl da
fht! NAVE roo HlARO lln�

que na Zeiandía, exis
te um geyser, o Waimangu,
que atira jatos de lodo e va- o Me!li�amento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

por a uma altura de' 300 me-
'_IIIIT"T.-.!rmllll � •

tflO2S: .. que, segundo Bernarr
' I'· ,T

11M 7�_"""""'UIIi.
Le Bovier FonteneHe, o céle-

-

•

bre escritor frances, uma .nu / 1a'gerl c:lher bela "é o paraiso dos olhos,
.

'.
./

. \....J
o inferno da alma e o purga-
tório da bolsa". I3 _ .. que a Legião de Hunrt
foi críada em 1802, por Napo
leão Bonaparte, então apenar
o Primeiro Consul da França.
e que o objetivo inicial daque
la ordem honorifica era pre
miar \ unicamente serviços mi ,
litares. I

4 ... que o Río de Janeiro Icapital do Brasil e uma dai:
mais belas cidades do mundo Item essa denominação devida
ao engano dos seus descobrí
dores, que erradamente deno
minaram a baía, julgando-a a

embocadura de um grande rio
,5:. .. que, há dois séculos,

todos os reis da Dinamarca
têm o nome de Cristiano ou

Frederico; que, no trono' da
quela nação, a um Cristiano
sempre sucede'um

.
Frederico E I DISvice-versa: e que, afim de cum-

la.horato�r·m·· I:> SOLV�
.

prír esta tradição, todos os

possíveís herdeiros da coroa

dinamarquesa recebem um da- A GORDURAqueles dois nomes. Ra�io.:.Tf(:qico-Eleet:ron
6 _ .. que, recentemente, a.

t< unda do em 1935
M·' Q I

.

Sociedade Inglesa de

Inve!liJO'l'
Montagem de rádios, Anlpli· U.ltOS '.

ui os. por Mês
J ficadot'e&-Tran&rni"o1'eJ .

res, anunciou, entre outras M 1
v. e demasiadamente gorda? Não gos-

�L"" -o ateria irnportad,. direta- taría de ter o corpo das belissimas Es-
descobertas, a· de "um guarda- mente doa U. 3. A trêlas de Cinema de Hollywood? Um

p ',.
6
medico

.

da Ca�ifomia que presta assis-chuva provido de urna janel81 ronrre tar ío tenda as estrelas e aos mais famosos
coberta com- �t· ..,;·.... 1 t .otom�r .. ,.a .."r"....s _, Do"hm arttstas, descobriu um método rapído" .rua. el'u" ": rall;,;-:·ê'l;· . .....:!f.U - .e seguro de dissolver a gordura sem re-

rente que permite ver as -l�es- ·1'
E:ecbe - Te1::l\ico,;. Profi•• ioflO)�: correr a dietas drastícas ou a exercíctos

formado na Europa excessivos. Esta descoberta, chamada
soas que passam quando é i'lorianópo,l. Formode. promove nova saúde e

chuva cal', evitando a.s·sim . ·n. .cuCl]
-

p I energia ao dissol,;,er a gordura de modo
"\ OBO in to n 29 _. Sob que v. se sentira e -parecerà mais jo-

contrões entre os transeun- •__.....������������
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas

_______._.

3 vezes ao dia. Formode é um pre-
tes"; e que, além disso, o refe- parado garantido para remover o ex-

id d h' TOM'E APERITiVO
cesso de gordura, Peça Formode:r"l! O guari a-rc uva . e

. providc I hoje mesmo, em qualquer farma'cüi À
de um limpa-vidros, como m .

nossa garantia é a sua maior proteção.

��i�. pára-brisas dos automó-K'
�

N (), r-[" Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Iie

7 ... que a massa dagua raio
-�

. -

,Ida dUlfante cada minuto de
alto das cataratas do Niágar2

.

pesa cerca de dois milhões dE '

toneladas. I
8 ... que o lapis, esse. in';� ruo I

mento tão importante na l:1,ãc
do homem, foi inventado .

na

Inglaterra em' 1594, quando
des!co.briram em solo ingles· a

�-"':__."""'''''''_.'''.'''''''#&''''''''''''''''''''''.' _ "' _ -

primeira mina de grafite. ·1
_ .9. .. que a tocha da famosc
Estátua da Liberdade, na Lha
de Bedloe, def.ronte a N Jva

York, nos Estados Unidos, É
iluminada por 14 lâmpadas d( I'11.000 watts cada uma. I

10 ... que a goma de mascar I
fabricada nOiS Estados Unlà'j[

I

§ consumida no mundo intei·
ro; e que, por essa razão, os

rótulos daquele produto sãc
impressos em dezoito idiot..1as

� diferentes.

1.1
Sinistros pagos nOb últimos l� anoa 98.687.816,30 11. .. que o bambú é a me-

Responsabilidades' " 76.736.40 !.306, 20 I lhor fonte de celulose existen-
� te no mundo; e que os maic

Diretores:

I�
antigos livros chineses, escri·

D�. Pamphito. d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Frene,isco tos em papel de bambú, ·t.êm
, de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto c:ie Araujo as páginas intactas depois, dE

� e Jósé Abreu. ' três mil anos.
'
__� ", _�_...."._� "...-_....,. _, -.,.- .,. - 4"." -_.._........................ 12 que existem na Argen-

'..011... 111' - Sé".: • A I A
mCElml08 II T.U8POBTEI

I

Cifr�s do .'8aisDCo de 1944:

J �;.;J:!�i1�.�!SERVAS •

-

p'ELO

Expresso Noturno do jornal'
Esrl'ADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

o

.SAíDA DE flORIANÓPOLIS:' - 1 da madrugada.
CHEGADA A JOINVILE: - 7 da manhã.

SAíDA DE JOIHVltE: 10 da
.cHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

manhã.
S da tarde.

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

Em Joinvile - no Hotel Prínc,ípe

I

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

Rafael Ci. Cruz· Lima e

Senhora
participam às pe..oo. de
suo. reloçõe•• o no.cimento

de .uo filha

CARMEN' LOCIA,

I ,." C
rià fila Fabricante e distribuidores das afamadas con· I(' .� 'LI facções "DISTINTA" e RIVET. PoslJue um grano

� de sortimento de c :lsem iras. ris�ado9, brina .

I�' bons e baratoa, algodões, marina e aviamentos
I para alfai<:1tes. que recebe diretamentE" dtis

II
melhore.. fábricali. A Casa .1\ CAPITAL" chama a atençã.o dos Snra, Co.merciant•• do interior no sentido de Lhe tourem uma

visita ante. de efetuarem sua. compram. MATRIZ em Flol'1anó:.)olis. - FILIAIS em,t 8hJ.m9n'1U <) Lais&.
'

. ,

_______IIZIIII__.. �._illlliiIIB_IIIIIl_I!I!I'iIIIMIiI.IIiI BIIII"'R'PW_I!IIlI!.!_IIIIII iiIIIillllill! IIIQDiii_iil.IIIl'Q'I'\1tiliiíiIlDU'�ilJ!IiIEIo'J'!i!l7'm!f... gi*i4i Ill,iWlWh*WWUDDDit::;a;;<M&íI'J41i'MAíi !tt'*M!iI,,**M o:tatocaW$YSili'il;;;:muiUlWJilOll

ocorrido no dia 29 de ogoato.
no Co.o de Saúde «São

Sebastião» •

SÓ SE USA

tina cu:r:sos de cultUI'>a religio
sa superior, destinados ao pre
paro de professores de ensino
de catolicismo nas es!Colas- de
to-dos os graus; e que, naquele
florescente país sul-america·
no, 'O 'ensino religioso católico Ié obrigatório tanto nas escolas
plÚibHcas ,como nas paJI'ticula-,
res.

NOVOS
e

USADOS'
Compra
e Vende
Idiemap
portu·
guil., e.
ponhol,
irancê.,
ing13••
etc.

Romance, Poesia, Religião, A-·
viação, Mate,mática, Fíllica.
Química, Geologia. Minera
logia, Engenharia civiL, mili
tar e naval. Carpintaria, De-'
senho. Saneamento, Metalur
gio; Eletricidade, Ró·dio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

tinária, Contabilidade e

Oicionário•. etc.

iLIVROS

�
O.l.R.OSA·

RUAllEODORO.33
·f10RIIII1ÓPOLlS
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Rio,,2 (E.)-O, general ,Góis Monteiro, entrevistado pela imprensa, de'
'clarou que a escolha do nome do senador Nerêu Ramos para candidato

do P.S.D. à vice-presidencia da RelJÚblica, foi muito boa.

Ecos da inauguração, sábado último, do grande deposito do Instituto Medicamenta
Fontoura s.A., à rua João Pinto 13, terreo, �esta Capital. São distribuidores dos

produtos daqueles laboratórios os senh.ores Machado 8f> Cia.
�

,
, , Ti

siJbe, mas- ••• IBm reunião permanente
Bruxelas, 2 (De Walter sei se você sabe ou não, porém .toüra acrescentou: "Houve F..'IO, 2 (VIa Aerea) - FOI aprovado um requerimento

Cronkite, correspondente es-Io Brasil possue imensas rique- uma época e'm que o Brasil apresentado á Assembléia Nacional Constituinte, 'Pelo depu
pecial da Umíted Press) -

O, zas Inexploradas, razão por eira conhecido no estranaeíro tado Lino Machado, no sentido da Constituinte se manter em
chanceler' João Neves da Fon- que o Brasil necessita de ope- sómente pelas enormes quan- I

sessão permanente. .até á terminação dos trabalhos oonstítu
toura esteve dois dias em vísi-l-rártos capazes e especializa- tídades de café que exportava.] cionais. Assim, os representantes do povo reunír-se-âo

-

pela
ta á Belgica, com o propósito! dos, tanto para a indústria C'0- e mais nada. Esse tempo 'já I maru:ã.' á t�r1de e á noite, no Palá)�io .T.�r.adente"3, o que deverá
.de estudar os problemas da mo para .'l agrícultura ". passou. Agora marchamos em permItIr seja promulga:da a ConstItUlçao a 7 de setembro.
imigração para o seu país, e Faland.o sôbre o enorme de- várias direções, inclusive pa-I'

.

propõe-se a seguir viagem pa- senvolvímento do Brasil du- ra a criação da indústria do p.lOV'crvelmente ,on'zera a Holanda com a mesma fi- rante a guerra e nos primeiros ferro, do algodão e outras, re-
nalidade. meses depois do confltto, FOIll- tidas neste momento tão só- -

enforcadosO chanceler retardou a sua mente por falta de técnicos es- Serao
viagem á HOla,illdda de uma ho- JORN. BATISTA 'pecíallzados que até agora foi Nuremberg, 2 (D. P.) - Fa- Antes de encerrar os traba-«
ra, para conce 801' uma entre- PER'EIRA Irnposaível importar". I d d h 11

. .

d 1
vista ao ',corresPolndente da I

am
,

o urante quatro oras, lOS, o juíz-presí ente e ogtou

V f·'
os vinte e um maiorais nazis- os membros da acusação e da

Uníted Press, durante a-qual
I ae UnCIOn3,r O tas, em ju1gamento pelo Trt-vdetesa pelo, modo por que ha-

falou com entusiasmo das bunal Internaclonal de Crimes viam desempenhado suas fun-
"enormes perspectivas" para Estado M'81·or &ll,ral'{'i de Guerra, fizeram o seu últi- ções.'0 Brasil após a guerra, espe- mo apêlo por clemencia . Cada acusado falou de seu.

lm t Ih f
A •

1 Rio, 2 (E.) - O Estadoera ,..eu e se ,e 01' pOSSIve Foi essa a última possíbilí- próprio lugar, em pé, median--
obter um número de ímígran- lIaior Geral, misto, destí-
t

..

1 nado a preparar, as deeí- dade apresentada aos acusa-: te microfones portáteis. Ru-
tes, prmcipa mente peritos e dos Para se defenderem das dolf Hess, alegando motivos,
técnícos agríoolas e indus-

.

sões relativas à orgulza-
triais. 'ção e emprego enn eonjun- tremendas acusações que sô- de saude, obteve permissão -pa-:

O J
- 'N /

dí to das Fõrcas Armadas. bre eles ipesam e para expltca- ra falar sentado.
'

sr. oao eves .lsse: "Não -

-
,

'

tendo em vista o plano de rem sua c�n�ut� e seus ato� du-I• SERÃO ENFORCADOS
guerra que for organísa- rante a vigencia do nazrsrno I
do, vai funcional' dentro na Alemanha. Nuremberg, 2 CQ. P.) - Os:

em pouco, achando-se o Cabeças que foram da má- advogados de defesa disseram.

govêrn« empenhado nas quina de guerra de Hitler,' to- que '11 dos 21 líderes nazistas"

providências que a respeí- dos eles se declararam ínocen- provavelmente serão enforca-
I tes da prática de crimes con- dos; três - Schacht, Neuratlt -

to deverão ser tomadas. P cl
Para chefiá-lo fala-se no

tra a humanidade. Alguns dis- e von apen - esperam e-

seram que, apesar de tudo, não
I mêncía ; outros seis - Doení-

general de divi$ão, César .x

Obino que, por este moti- tinham medo de morrer. Qua": tz, Raeder, .Jodl, Sch írach,

vo, transmitirá o seu atual se todos culparam Hitler e Frttzsche e Streicher - ali-

dísserâm que o zrande êrro montam zrandes esperanças.carg'o de chefe do ,Estado
' .

b" �

lIaior do Exército ao gene- que haviam cometido foi o de

ral )'lilton, de Freitas AI- seguirem o Fuehrer,
.

flonced,eda exonerame ida. Para o .eomando da Os discursos toram limita- U " --

Zona lUilitar do Centro, dos a dez minutos, com exce- ça-o ao Interventorque eng'loha as 2a, 4a, e ç�o de Rudolf Hesse, que fa-

9a• Regiõe!s Militares, irá' lem maLs tempo. do PiaUIFum dos novos e'enel'ais O último a falar foi Fritsche

de divisã,o. Para as"fun�ões e logo depois o juiz Lawrence, Rio, 2 (E.) - O presidente'
de ,sub-chefes do Estado presi,dente do Tribunal. al1un- da Re'pública assi,lloU decreto,...
)'laior Geral representa- ciou a suspensão dós traba,lhos' exonerando, a pedido, o major
rão a )'larinha o almiran-' ruté 23 de setembro próximo,! José Vitorino Correia, das

te Salalino CoeUlp e a qu�ndo será lido o "ve'redic- funções de Interve,ntor Fede':'"
Aeronáutica, Q brig'adeiro tum" . ral no E,stado do Piauí'

Ajalmar Mascarenhas.

FlorlanõpoUs, 3 (je Setembro de 194"6-
"

,

Estudanles em greve
ALEXANDRIA, 2 (D. P.)'; - 'Os estudantes da Universi

dade de Farouk ent-raram em greve, gritaram também: "Abai
xo as negociações"}, refe:rindo-se á proposta britaníca que os

representantes egípcios rejeitaram nas atuais negociações pa
ra a revisão do Tratado Anglo ....Egipcio de 1936.

Assegurado o opôio de
uma ala do 'P.T.B.

RIO, 2 (E.) - Podemos informar aue a candidatura do
senador Nerêu Ramos á vice-presidência da Republica tem,
tiesâe já, o apóio da ala getulista do Partido Trabalhista Bra-I

'

sileiro.

•
. A

Vocesei se

Um catarinense que
se evidencia
Segundo telegrama particu

lar, entre eêrca de quinhentos
cadetes candidatos à' Escola
Milttar foi classírícado, nos

exames de admissão àquela
Escola, em primeiro lugar, o

jovem conterrâneo Arí Capela,
filho do sr. Arthur Capela,
A noticia em apreço é sobre

maneira grata não só' para os

pais do jovem' estudante, se

não ta.mbé.m prura nós ouüos"
pois que é mais um catarinen
s,e que se revela.
Em se confil'lmando oficial

mente a in,fo'rmação, o cadete
catarinense terá o privilégIO
de receber dirétamente das
mãos do Presidente Dut'ra o

eSipadim que usará no decorrer
do curso.

, IDntrementes, os de "O Es
tado" apresentam ao jovem
estudante e a seus' pais as suas

cong,ratulações.

Sobremodo grata para a

imprensa catarinense' é a

data de Iio ie, posto que
assinala o na talício do
nosso prezado confrade,
jornalista Batista Pereira,
diretor da Imprensa Oficial
do Estado e presidente da
Associação Ca tarÍnense de
Imprensa.
Registando esse aconte

cimento, queremos nos

associar às manifes tações
de apreço de que será alvo
este enseio por pa'rte dos

,

seus amigos, en�'iando-lhe
o nosso, abraço mUI cor

dial.

'ULTJMA HORA

TERÁ O APÔIO DE OUTROS PARTIDOS

RIO, 2 (E.) - A candidatúra do senador catarinensel Nep,
l'êu Ramos foi muito bem recebida e espel'a-se 'que, venha at

obter o apôio dei vários outros partidos.

.. LEIAM A REVISTA
O VALE no ITAJAf VIAJOU O SENADOR GETÚL.IO VARGAS

RIO, 2 (l�.) - Via aérea seg'uill, hoje, para o RJo GrandeÍ'
do Sul, o ex-Presidente da República, senador Getúlio Vargas ..,

�

NUNO� EXISTIU IGUJ-ll

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
C'O C E I R AS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

A U. D. N. APRESENTARÁ CANDIDATO

RIO, 2 (E.) - Segundo' conseg'uimos apurar, a U. D. Ne-'

apresentará seu candidato à vice-presidência da República� ar

•
sr. Otávio lIangabeira seria, llossfvelinente, o indicadQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


