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Sirvo-me, portanfo, da oportunidade que o p'restioioso órgão da imprensa cariQca· Dl, '\. oferee'e,
par.a -, 8nt.e.cip.ar os lIIeus. �gr��ec�m���o.s aos. qD� .

me b�D_ra�.am c�m .ess( .i.,Vf�avão.• n,�8', r. '.
o da

qUI a . ml,nba palavra de fé loabalável na . vItória dos Ideais do nosso ,'aforoS'o pac .', r àof9, meus
cODterr8oeos e correligionários (Palavras do senador Herêu Ramos, ao jà.n,â'i�\é�.·G,�ro�.f'

'

A candidatura' Nerêu Ramos e a

",,' -i1\

Não haverá jnelegibilidáde para
a ,v.ice-presidência. da República
o mandato do vke-presidente. - O funcionamento do Senado e da Câmara.

- As eleições estaduais.
.

Rio, 4 (E.) - A

c'OmisSãO]
cidência de mandatos e o das ca para

.

o primeiro período
Constitucional reuni_u-lSe, o,�- eleições .est�duais. _ , . constituc.io_nal. Parágrafo 1°

tem, em duas sessoes, a prr- Na primeira sessao, apos Essa eleição tar-se-á por es

meira á tarde e a segunda á amplos debates, com a presem- crutinio secreto e será, em pri

noite, para apreciar o capítulo ça d� _todos os membr.osA �a, meira votação, por maioria

das Disposições Transitórias, Cornisâo e sob
A'

a presidência I absoluta de votos, e se nenhum

que é a última parte da futura do. senador Nerêu Ramos, fo-l dos votado-s a obtiver, por

.

ram aprovados os artigos prí- maioria relativa no, segundo
Carta Magna em elaboração. melro, segumdo e terceiro até o tunno. Parágrafo 2° Para essa
Como 'se sabe, nesse Capitulo parágrafo quarto desse últi- eleição não haverá inelegibili
estão enquadrados os pontos 11"10, assim discriminados:

.

dade. Parágrafo 3° O vice-pre
capitais do acôrdo político en- Artigo 1° - Prom.ulgado ês- sidente eleito tomará posse
tre as forças da minoria e da te ato, a Assembléia Consti- perante a Assembléia, na mes

maioria, tais como 'O referentel tuinte elegerá, no dia imediato, ma data, 'ou perante o Senado,
ás inelegibilidades, o da coin- o více-presídente da Repúbll- se < já instalado, o Congresso

Nacional. Parágrafo 4° O man

dato do vice ....presidente termí
mará, simultaneamente, com o

do atual presídente da Repú
blica.

Artigo 2° �. Na: data desíz-
. b

nada no 'artigo 1° - a Assem-
bléia Constituinte dará por
terminada a sua missão e se

parando-se em Câmara e Se
nado, encetará'o exercício das
funções do poder legislativo,
quinze dias depois de encerra
da a tunção constituinte.
Artigo 3° - No primeiro do

mingo, depois de 120 dias, con
tados da promulgação dêste'
Ato, proceder-se-á, em cada
Estado, as eleições de gover
nador, de deputados, ás As
sembléias Legislativas, as quais
terão função constituinte. Pa
rágrafo 1° - O número dos
deputados ás Assembléias es

taduais será; na prãmeira elei
ção, o dos deputados eleitos
por sufragío popular, para o

aerescimo 'de um quinto. Pará
grafo 2° - Na mesma data se

readizarão, no,s
. Estados e '110 ,

Distrito Federal, eleições para
o terceiro lugar de senador e

para três suplentes (Consti
tuição; art. 60, parágrafos 3°

e 4°); Nos Estados onde o

número de representantes à
Câmara dos Deputados não
correspondam a.o estabelecido
na Constituição; nos Territó
rios, para um' deputado fede
ral; no Distrito Federal, para
cíncoenta vereadores; e, nas

circu:nscrições eleitorais res

pectivas, para preenchimento
das vagas existentes ou que
ocorrerem ou vierem a ocor

rer. AM ... dias antes do pleito.
Pa,rágI1afo 3° O Tribunal S1U-

Para acelerar os trabalhos da perior Eleitoral providenciará
para o cumprimento deste ar-

Conferência da Paz tigo e dos parágrafos prece- Tsaldarl�s
P R·

. dentes. Parágrafo 4°-0 man-
A IS, 4 (U. P.) - O sr. Bidault convocou uma reUl1lao dato do terce,iro senador será

dos qlUatro grandes para a tarde de hoje no seu gabinete. Será
t

- �.o de melnor duração. Se, por
es a a segunda reU!niao dos Quat'l'o chancelers no espaco de
uma 'semana, para estudaJr a maneira de acel,el'ar o.s t.rabalhos

um. mesmo Estl:jJdo ou pelo Dis

d
trito Federal, for eleito mais

,
a Conferência da Paz. Não se sabe, entretanto, se Molotov 're- de um .,senador, o mandato do

gmssará a tempo de participar da reunião ou se Viobinski,mais votado será o de maior
comparecerá em seu lugar.

.

duração" .
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'eleições no -Chile

'i( Eleva-se, já, a . 480. feridos
BOMBAIM, 4 (U. P.) - O número de vítimas nas desor

deus desta cidade já se eleva a cento. e trinta e dois mortos e

quatrocentos e oitenta e quatro feridos. Hoje,. a situação co

meçou mais calma; mas corno foi levantado o toque de reco

lher; para permitir que a população se abasteça de mantimen

tos, teme-se que surjam novos conflitos.

SANTIAGO DO CHILE, 4 (U. P.) - Meio milhão de chi
lenos acorreu hoje às urnas, para escolher o novo presidente
da'República. Mas talvez a escolha não seja. realizada por eles,
e sim, pelo Congresso. Isso porque a situação dos quatro can

didatos parece muito equilibrada ,e de acôrdo com as leis chi

lenas, quando nenhum dos candidatos consegue uma maioria
convincente, cabe ao Congresso a escolha do Presidente.

Aprovado o estado
sítio .preventivo

�IO, 4 (E.) - �oi' aprovado o artigo da Oonstítuíção que
�ut_o�lza a decretação do estado de sitio, ()/íqual ficou assim
Jedígído : .

.

Art. 201· - O Congresso Nacional poderá decretar o es-

tado de sitio: l .

.

I - No caso de comoção intestina grave ou de fatos que
cvídencíem estar a mesma a irromper:

II - No caso de guerra externa.

de

Restabelecidos' os símbolos estaduais
RIO, � (A. N.) - �m reunião de ôntem Iícou aprovado o

� estabelecimento �üs :S�l1?-ibolos estaduais e munícípais. O pro,
Jeto aprovado esta redígtdo nos seguintes termos:

" Art. 191 - São símbolos nacíonats a bandeira o hino o

sêlo e as armas vígorantes na data da . promulgação de�ta
Constítuíção.

§ uníco - O disposto neste ar,ttgo não impede que os Es-
tados e municípios possuam símbolos". .

•

• •

Imprensa caneca

Exoreseivo flag'rante colhido na ocasrao em. que o

representante do «O Globo» solicitava urna entrevista
do senàdor Nerêu Ramos, com referência' à sua

candidatura a Vice-oreeiden te' da República.
O Conselho do Partido Social Democrático escolheu,

através do voto secreto de seus membros, o nome do Sr.
Nerêu Ramos para ser apresentado como seu candidato ao

pleito da vice-presidência da República. 'A iniciativa do'
partido da maioria comporta mais de um comentário de
ordem política, não sendo o Ide menor alcance o que nos

dá a sensação de 'uma escolha tanto maís louvável quanto
é certo se tratar do .representante de um pequeno Estado,
e por isso mesmo mais sensível aos Interêsses gerais do
que aos apêlos dos 'sentimentos particularistas. Aliás, o

que se deve especialmente realçar ino candidato apontado.
é a circunstância, que tanto o recomenda ao reconheeí
mento público, de haver sido no período da guerra uma

expressão de defesa da nacionalidade contra as infiltra
ções do estrangeiro, ',e do resguardo de mossa cultura e tra

dlções, o que lhe empresta até hoje um relevo nos registos
da nossa política externa. Se o eleitorado, '()omo é de se

esperar dada a indicação do partido que eousagrou a vitó
ria do general Ga.spar Dutra, sufragar o 'nome ido Sr. Ne
rêu Ramos, aos votos partídãrlos hão de juntar muitos
das demais agremiações políticas, tão resistentes foram
os nexos de simpatia e confiança, de aprêço e estima que
aquele' senador soube criar, entre itôdas as correntes da
Constltuínte, pelo seu liberalismo, pela sua tolerância, ha
bilidade e cultura, já como líder da maíorfa, já como pre
sidente da Grande Comissão Constitucional. Fol êsse as

pecto da carreira do ISr. Nerêu Ramos, que, levada à co

municação ao Govêrno, o Sr. Benedicto VaUadares, como
presidente do Conselho do P. S. D., soube Ideixar em rele
vo, mostrando como era desnecessário exaltar os méritos:
do candidato, visto que em suas funções de líder nínguem
os podería melhor apreeíar que o próprio chefe da Nação,
deveras homenageado através da escolha do auxiliar mals
destacado de sua confiança política. Não é, todavia, ape
nas isto que se deve levar em conta, senão, e -sobretudo, a '

oportunidade da escolha, que veio de antemão nos preser
var de um sistema de crises de ambíeão. nitida:mente desH
nhada em tôrno daquele alto posto.

-

(Do "O Globo", de
2-9-46).

escapou por pouco
PARiS, 4 (U. P.) - O primeiro mini-st'ro grego, ,sr. Tsal-·

daris, escapou p.or pouco de morrer' do d1esastre do avião da
AtI' France. Tendo adiado ontem sua viagem devido ao mau

tempo, Tsaldaris devia ter· seguido para Londres hoje, afim de
comunicar .()fÍJClialmente ao rei Jor:ge a vitória dá Monarquia
na Grécia. Mas desLst'iu, ao ,que parece devido ao ,seu estado de
saude. Agora, T.saldari.s partiu para Londres por via fer'l'ea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE .12 'DE AGOSTO.·- O concerto do dia 7 de Setembro, terá.início àS,1
heras .. A Orquestra Sinfônica dará começo ao baile executando a valsa POl\10NE.,
15, Seírêe elegante', e concerto do novo rouxinol' brasileiro, senhorita Nazira

Mansur, com lnícíe às 21 . horas ..

Ja;,'o Cal/ado, relator.
N. 277

,

A elevação de K para O do padrão de ven

Ctrn.�nt? do cargo isolado, de prOVlmento em
comlssao" de Chefe do Serviço de Registo de dente a um mês de venciment() ou remuneração.EstrangeIros, deve ser considerada como a�o conforme preceitua o decreto·Jei n. 572, de 28de inteira Justiça,

'

de outubro de 1941 em seu artigo 178,
.Evidencia-se clara e incontestàvelmente o di· O decreto-lei n. 1.045, de 11 ele julho de 1944relto do peticionário,. pois, funcionário qUE. estabelece o mesmo direito para a família dosn"l1f)::.m, TI.:'! "prTPt::'T1� np �e2'11T�nCa PlÍbJica funcionários inativos.

cargos de idên!icQ pacUrão de vencimentos, em- Portanto, deve merecer aprovação dêste C01l-bora com fttnçoes menos amplas, percebem cus:'- se lho o projeto de decreto-lei da -Interventoriatas pelos atos ,!ue pratic"\'ll' o que lhes eleva 'feder_aI em que concede ao cônjuge ou, na fa!.
os _proventos, nao se_ ven�lcand� ? mesmo com ta deste, a qualquer das pessoas que constem
o lequerente, que ficou lmposslblhtadp de co- do assentamento individual do extranumeráriobrar cust�s, conforme preceitua o parágrafo falecido, a título de funeral importância cor.2°, do arh\)'o 4�, do decretÜ"lei federal n .. 1.966, respondente: a) ao salário :nensal em se' trade 16 de JaneIro de 1940, direito que lhe era tando de contratado ou mensalista: b) ao tolalassegurado pelo decreto-lei estadual n, '253, de de 25 diárias se diarista; c) à média dos salá-21 de dezembro de 1�38. rios relativos aos tês últimos meses se fôr dePelo exposto, o projeto de decreto· lei da ln-I tarefeiro.

'

t�rventona federal, elevando o padrão de ven- Essa u1:edida não ocasionará novos dispêndiosCInoelltO do Chefe do �RE merece aprovação,

I
ao Tesouro do Estado, visto que o pagamentoAssIm s,endo, subm�to a consideração dos sJs. da concessão referida; será efetuado pela. dota-conselheIros o se?,Ulnte ção própria da função, que não poderá ser pre�Projeto de re�olllção .

I
enchida, antes de decorridos trinta dias do fa- RIO (VI'a Aloaoea) _ DI'vul'ga-se que apo's o seu' regres.so REí'lRARAM SUAS CANDI- •o Con�elho AdmInIstratIv<> do Estado aproo lecimento do servidor. ,U.I.

�i nJs �ermos eI_U que se acha redigido, o pro· A.. im se!1do, aprese�to à consideração dos ao Brasil e de permanência de aLgulliS dias em São Paulo o DATURAS
j� o e ecreto-\eI da Interventona federal, en· srs. conselheu'os o segUInte , , . .,. .' Tôdas as bebidas, inclusIve a!!�����. com o OÍlCIO n. 612, de 16 do mês em Projet? de ?'eSolução

. I eX-ipr.es]dente WaShUlgtOn LUIZ sera deslgnado embaIxaidor do fabricadas em outros EstadGs,
s. s. em Florianópolis, 29 de - •

O Con�elho AdnunlstratIvo do Estado aproo Brasil nos Estados Unidos I retl'raram suas caa.didaturas,1946
' agosto de va, nos termos em que se acha redIgIdo, o pro- ...

' •

.

Jairo Callado,
j<;to de decr,eto.lei da Interventoria,federal, eJ:- No próxi'm,o dia 4 o deputado Roberto Morei,ra seguirá llara \'(ünar nos lares catari-

N. 278
relator. vIado em OfICIO n. 610, de 14 do mes em CttlrSO. • ,

" .'

f 1 em
.

sta da certíssi
À família do funcionário falecido é concedI-"

S, S" em Florianop<>lis, 29 de agôsto de Vla aerea, paJI'a Nova York, a f1m de regressar em companhIa I lense.s{' � d ��.eritivo KNOT- ,

d .

I d f
1946. do sr. Wa;shington I.;uiz� .

ma �l ona .0 .. .'a a tItu o e uneral, importância corvespan- J _. la$ro Callado, relator.

21
Dia

/

CON:SELIiO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

'Rio,
res do

129" sessão regimental. em 29 de agôsto de
19H

À hora regimental, sob a presidência do sr,
dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos srs,
conselheiros Severo Simõés, José B. Salgado de
Oliveira e Jairo Callado, o S1". presidente de
clara aberta a sessão, funcionando COmo secre
tário O sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr, secretário lê a ata da sessão anterior;

que, posta em debates, é aprovada sem emen
das.
Não houve matéria a ser lida ou aprovada.

Ordem do dia
Vão à impressão 'os pareceres

N. 274
A Jnterventor ia federal submete à apreciação

dêste Conselho o projeto de decre to-Iei em que
concede o auxílio de Cr$ 200.000,00 à Prefei
tura Municipal de Florianópolis, destinado a
custear as obras de alargamento, construção e
reconstruçâo dos' Cais Badaró e Rita Maria.
Em se tratando de realizações em proveito

da remodelação da cidade, sou favor-á vel à con
cessão do referido auxílio, podendo ser aberto
o respectivo crédito, por conta do saldo do
exercício anterior, visto que existe recurso su-
ficiente para enfren�ar essa despesa. Mendícância da DelegaciaApresento ao Plenário o segumte

Projeto de resoluçiio Menores efetuaram, . ante-an-
o Conselho Administrativo do Estado

apro'l t G n alves DI'a'" ava, nos termos em que se acha redigido, o pro- em, na rua o ç "',
jeto de decreto-lei. da Interventoria federal, prisão do individuo Beneditoenviado com o ofICIO n. 631, de 27 do mês em .

curso. Ferraz FIlho acusado de ex-

19�6. S., em Florianópolis, 29 de agôsto tio plcrar a caridade pública.
Jairo Callodo, relator. Seaundo informa a políciali' N. 275 �

Para aquisição de dois britadores a Interveu- Benedito Ferraz, que é conhe-
toria federal submete à consideração dêste I dí dConselho o projeto de decreto-Iei em que abre cido fal.so men 19O, arreca a-
por conta da arrecadação do presente exercicio'. v.a, diariamente, de eS:Il101as,o crédito especial de Cr$ 129.000,00.

'

Apresentaram propostas para a venda das ci- cerca de trezentos cruzeiros.
tadas _�quillas as seguintes firmas: Usina de d fBenef iciamente de Minérios e Metais Ltda., C, Em seu po er oram encon-
Ramos & Cia" J. Carvalho, Osny Gama &. trados três mil cento e novenCia., Sociedade Técnica de Materiais Ltda.,Carlos Hoepcke S. A, Comércio e Indústria ta cruzeiros, tendo. o esperta:Machad,? I!< Cia. e Máquinas Industriais Ltda:

.

Ccnst ituidos em comissão engenheiros e fun- lhão declarado ás autoridades,
cionarros da Diretoria de Estradas de Reda- 'quando interrogado sôbre a
ge�, para apreciação das propostas formuladas,
apos meticuloso exame, concluiu pela preferên- procedência do dinheiro, que�Ia �os bntadores Marobraa SE2, de Iabricação
inglêsa, com capacidade horár-ia de 4 a 6m3 ganhara .a referida importan
com motor móvel a óleoDiesel, de ]5 HP, dis- cía nO "jogo do bicho" acerpondo de penerras rotativas, selecionando três

.

b
:. •.

• v-

tIpOS de bntagem, se comprometendo a firma tando Um milhar.. . Iproponente, Osny Gama & Cia. (representantesde Máq,uinas Rodoviárias Brasileiras S. A.) Acontece, porém que os nú-
�i�tu: ;ed7���ega dez dias após a confirma- meros revelados pelo Ialso
,Com o meu voto favorável apresento ao PIe. mendigo como sendo dó prênano o segmnte

Projeto de resolução mio ganho, há muitos meses
o Conselho Administrativo do Estado aproo não. figuram nos resultados 10-va, nos termos eJ?1 que se acha redigido, o pro-

jeto de decreto-lei da Interventoria federal eu- térícos ...viado com o ofício n, 17" de 19 do mê� em
Curso. . Vai ser ele processado.S. S., em Florianópolis, 29 de agôsto de'1946, .

Prêso mais um·
lalso mendigo

(E.) - Investigado
Serviço de Repressão á

de

Jairo Callado, relator.
N,276

� In�erventoria federal submete à conside
raçao deste Conselho o projeto de decreto- lei
em que abre, por conta da arrecadação do cor
rente exercício, os créditos de
c-s 1.500.000,00 e <;'r$ 2.400.��:' ;�pl�;;;��t':.
res, respectIvamente" as verbas 2-069 e 4.062do orçamento vigente.' ,

O decreto- lei federal n. 9.403, de 25 de j unho do corrente ano, estabeleceu a obrigatoriedade,. a p�rtir de IOde julho, do paga.mento de
contnbUIçoes ao Serviço Social da Indústria
por parte do empregador, de 2% do montant�dos s.ala.Tl.os pagos aos empregados, sôbre o

��ai. incidir desconto de c<>ntribuições ao L A.

_ E� iece dessa determinação federal torna-se
lns�ftclente a verba 4·062, exigindo suplemenração.
A 2·069,.�estinada para edifícios escolares

em construção, está pràticamente esgotada,entretanto, precisam ser atendidas pela referidaverba as segumtes obras iniciadas: grupos escolares de Nova Veneza, Jaguaruna, Morro daFumaça, S;a'Pi�zal,_ Benedito Novo, Rócio Pe
queno (Sao FranCISco do Sul) Araqual'í !tu.
poranga, Nova Trento, Palhoça (aumento de2 sl!.las e 2 ga.binetes), Brusque, São Pedro deAlcant8lfa, Coqueiros, Estreito (aumento de 2
saJf:ls e 2 gabinetes), Tijucas, Antônio Carlos
(B':_?llaç?�, Urubicí, 'Ribeirão; campos de edu
caça0 flslca nos grupos escolares U l"rancisco
'l'ol�r;ti.no" e

U Olívio Amorim" e instalaçõessamtaTlas no grupo. São José, desta Capital.
. Compr?,:ada, aSSim, a necessidade dos cré ..

dItos solICItados, pronuncio·me favoràveImentepela ,c<?llcessão �os mesmos, apresentando aoPlenano o segumte
,Projeto de resolH-çãoO Con�elho Administrativo do Estado aproo

'Ya, nos termos eJ?1 que se acha redigido, o proj�to de decreto-leI da Interventoria federal en.v�ado com o oficio n, 632, de 27 tio mê� em
curso.

S, S., em Florianópolis, 29 de agôsto de1946.

ESCRITóRI@ IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rna Deador;:., n. 35 - Fooli.,

Encarreg;se cie: compr:a., venda,' hi

poteca, legalização, avaliaçãe .. admi

nistração de imóveis.

Ot'l{aniza, também, papéis para com

pra de' propriedades pelos In�t,jtut"lII
de Previdência e'Montepio Estadual.

BEL'lEMA o ESTADO

para Erupções da Eczema

• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.
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Sé
LONDRES, (U. P.) - Fazendo referên.cias ás criticas

dos. comunistas ao Vaticano, pela atitude deste em relação á

Europa Oriental, o lo.cutor da. rádio do Vaticano declarou não
existir nenhum conflito entre a Santa Sé e o Estado Soviético.

O conflito que existe, porém, entre a igreja e o comunis
mo é porque a' primeira reconhece Deus, que os comunistas

negam e não .por ser oposta á justi.ça socíal que desejam os

comunistas.

Dr, H. 6. S.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
fone: 1448

Em frente 00 Tesou.ro
·do E.todo

Florianópolis
MediDe Farm. Narbal Alus 1$8 souza
farm. L. de Gosla Avila

Anúncios mediante contrato

Os orIgmais, mesmo não

publicados, não serão
de.volvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos ártigos

assinados

f

Exame de sangue, Exanle paro verificação
de cancero Exame de urina, Exame 3)Q'!'a

verHicaçqo da gravidez, Exa�'le �e escarro,

Exame para verificação -' de doença. do

.,l;Ile, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinos e .transf.u:.ão de
Exome químico de fOl'inhas,

café. águas, etc.

sangues,
bebida.I

Chegou a B. Aires o primeiro embaixa-
dor soviético Da Argentina

'

Buenos Aíres.. (U. P.) lhando pela união de tôdas as

Mikhall . Gr:egorovitch Sergue- nações, a fim de organizar
lev, prímeíro embaixador so- paz justa e éfetiva".
viético junto ao govêrno-ar- Acredita-se que um dos prí
gentíno, chegou a esta capital melros atos do embaixador,
a bordo do cargueiro soviético depois de apresenrar creden
"Akademik Krylov", acom- dais ao presidente Peron, se

panhado por mais 18 membros rá a assinatura de um acôrdo
do pe1ssoal da. embaixada. entre -os dois pa,íses, na base

O embaixador disse à im- da nação mais favorecida.

prensa que e·stava feliz por se' A Argentina ainda não esco

encontrar na Arg�ntÍlna e que lheu o seu representante em

a União Soviéttca "está traha- Moscou.

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

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARRE-IROS FILHO
Notas Políticas
Notas Locais
-Artigos de Redação
Página Literária.
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatistica
Nem Todos 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 PAULO MACHADO

-

�
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o sr .. Washington Luiz seria nosso

embaixador nos EE .. 'UU ..
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Blumenau, 3 de Setembro (Do correspondente).
S. Lourenço Justiniano,

__
ANIVERSÁRIOS

Blumenau comemorou, ontem, dia 2 de Setembro, a data
Patriarca

SOLANGE M. SILVA
da fundação da cidade, relembrando o nome do dr. Hermann RITZ ROXY

Descendente de farrrilia dis-

ReO'�stamos, com prazer, na Blum:na:r, qu� l:ecebeu na colonía, a 2 de Setembro de 1850, ás 5 e 730 hrs ás 745 h'
tinta e nobre, ouviu Lourenço

em,e"'rl'de de ho]'e,- o aníversá- os pmrneu-os 'ImIgrantes, em numero de 17, que deram origem
'

S
-

Chi
'

. IS. desde logo clamar em si o cha-

d
.

- essoes 'lICS-

'o l1atalício da graciosa mení- ao seu esenvolvimeruto. H I t D t' F
mamento divino e o bafejar da

L t
-

t h íd
-

'}
e mu an 111'e aye Erner- A

solange M. Silva díléta fi- amen amos nao er avi O comemoraçoes so rre o aus-
se R d Tvi " Peter

graça. os 19 anos 'ingressa na

a Walde�iro Or- pícioso acontecimento por parte das autoridades administrati- O�'orr:ym�r Ha�sey, em:
Congregação das Cônegos Re-

I
vaso 'I'orriasse, entretanto, oportuno

salientar que o dr. Blume- 'H
e an a e -

guIares de, S. Jorge d'_AI�ba. Os

..
nau foi. considerado cidadão brasileiro, em 1856, .tendo sempre

OTEL BERLIM seus dotes íntetectuaís e mo-

Censura até la anos,

considerado o vale do Itajaí como sua verdadeira pátria.
Tais levaram-no ao cargo de

* �, �,
No programa: Cine Jornal S

'

Ge
Brasileiro _ DFB.; Nctíciárir

,upen.or ,

ral. �o desernpe-

Universal _ Atualidades
nho de tal funçao proc�deu

,

Preços: Rítz _ ás 5 h�s _I
sempre com acento e e�rupu-

3 60 e 2 40 _ ás 7 30' 3 60
lo, e a fama de suas virtudes

Rox . áÍ� 745 h
' , ," lfez <com que os Venezianos o

y. ::; " ,I1S - Cr$

3,00/ escolhessem 'para seu prelado,
1.lJ11Il.CO. C B' tamo 1.9pO . en regou-se ao

,

-

serviço das almas, reformando
a vida monacal, auxiliou aos

pobres e escreveu obras de va

lor, Fora sempre um mortifica

do, ao ponto de alegrar-se com

a adversidade e a falta de

ODEON - ás 7,30 hrs.
conforto. Morreu coberto de

_ Sessão Chdc _ rci'�zas e cíngído de cilícios, de-

O úLTIMO GA!NGS'I1E� 1POlS, de
receber os ss. Sacra-

Oom: Lloyd Nolan e Víctoi mentos,
em 1455.

Me Laglen. I •

No programa: 1) - O He-r
ESPIRITISMO

porter na tela - Nac. DFB; QUATRO ANOS DE EXIS-

2) - A Voz do Mundo - Atua- TÊNCIA

Iídades. No dia 5 do fluente, come-

Preços: Cr$ 3,60 e 2,00. morará o seu quarto aníversá-

'* *' *'
"Imp. 14 anos". rio de fundação, o Centro Es-

Notas esportivas - O Palmeiras, bt-campeão local, rece-
pírita "Paulo .âe Tarso", em

ENLACES:*
• beu de Joinvile um co:nvite do, Caxias para dois jogos, mos. dias

• Estreito, levando a efeito em

NORONHA-ABREU
7 e 8, do corrente. As condições propostas pelo clube de Join-

IMPERIAL - ás 7,30 hrs. sua séde social uma sessão

Realizar-se ...á h
. . vile não foram satisfatórias para o quadro de Bluroenau,

.

ra-
A CA�A. DA RUA 92 magna, para qual foram con-

, � .' 0Je, n� resI: zão porque não toram aceitas pelo, presidente do Palmeiras. Com: Willian Eythe, Lloyd vídados as co-írrnãs e confra-

encia ",�osBPadie1S .

da noiva, a
Chezou também de Flo.rianópolis um telegrama para o sr. Nolan e Sígne Hasso. des em geral, para, assistirem

aça \.rei. all' Ira llIr 33 o
!:>' .' •

� - ,

,.

níace mat ,.
. i d' 'h I

Emanuel Pereira, altocparedro palmeírense, pro,lpolldo _um JO-/
No programa. 1) O EsportE aquele ág'rupe espiritual.

d F I'�foma
o sen or

go com o, Paula Ramos, Pudemo,s aürmar que o bi-campeão em Marcha 116 - Nac. Felidtamos os dirigentes do

o, ,e drf2I �� No.ronha, fur:- local desinteressou-se da propôsta em aprêço,. � Preço: Cr$ 3,60 únlco). precitrudo Centro, que oomple-

lOnano os arreIOS e Tele- �, �, *'
I "Imp, 14 anos". ta maÍlS um ano de léilboriosa

rafos, com a distinta ,senho- A L' Bl d D t intermédio do
exlS'teAn'cl·a.

'ta Lomdes Maria Abr�u, ài-
19a umenauense e espo,r os, por

Ieta filha do nosso estimado
seu presidente, sr. Sebastião Cruz, convido,u 0:8 clubes assócia- O r".

onterraneo sr. João BatilSta
dos e rutletas de Blumenau para participarem da parada eSlp:or-

breu, alto func1onário do Fo-
tiva em co,memoração á data*d; _:, de Setembro. Aderbal Ramos

. da Silva-

ento Agr.iJcola nesta Capital . l' d' 'lt' t' d

O t
-.

'I '

'

'ar
'

o PalmeIras rea IZOU oIDmgo u Imo um relllo, e COll- e

'

he� O CIVI se�a,r€ .

lzado �s junto, no qual foram. o,fereciçlos
diversos p:emios aos jo,gado,- .oão Batista I

a �' tna re�dâncla da nOl-
res. O enco,ntro teirmlllo,U com uma maglllÍlca churrascada no B i

o

e .es, em�
-a o, 'POir parte

I
qual participaram jogado,re.s, diretores: e famílias do,s asso,-

onnass s

nollVo, peo sr. Alvaro de 'ad
"

A,DVOGADOS Ireitas N ' h ' .

CIOS.
-

.

, °tron a � e�a, Sla -Gentilmente co,p.vidado, compareceu ao campo o lh:stre

por par,e,da nOlya, p�lo se- Comandante do 320 B. C., Ten�nte-CorOOl_el Irrupuan Xavier
Rua Felipe Sc:hmidt 34,

� or OctaV'l!O Gurmaraes E -: 'L 1

Sala 3, Telef. 1'6-31

l\1l1ã. senhora.
Ellseu ea.

,. ,. ..

O ato religi'Oso será testemu

lIn�o, POT parte do no.ivo, pe
� Martinho Callado Junior

e �xma. sra., e por parte da
nOIVa pelo senhor Gualbertc
Abreu e exma. sra.

'

Registando este aconteci

:mento social, "O Estado" apre
s�nta ao novel casal os mais
SUlceros votos de felicidades.

IRA TENIS CLUBE-Domingo, di� 8. tarde dansante, às 16 horas, dedicada à equipe

juvenii de basquete e, volei. Dia, 21, .tradicional Baile da Primavera .. Eleição da Rainha
,

.

� Princesas e recepção à Debutantes de 1946. "

PELOS MUNICIPIOS Cine� RIT�
','-' �," ,-"ROXY,

,
� ,

>',

CJ' SANTO De DIA

5 DE SETEMBRO

l'

VALDIMIRO OTÁVIO DA
SILVEIB!A

•

O Rotary Clube de Blumenau prestou significativa' 'home

nagem á data de fundação de Blumenau, tendo" 'em sua reu

nião de terça-feira, falado com brilhantismo sôbre o assunto

o rotariano Hercilio Deeke, digmo ger'ente da filial do Banco

Indústria Coméroío desta cidade. Notável foi a f;requência ve

rificada, tendo, o orador sido, vivamente cumprimentado pela

magnifica palestra.

Transcorre, hoje, o aníversá

:0 natalído elo sr. Valdímiro

távio da Sílveira, ex-inte

rante da Fôrça Expedícíoná
ia Brasileira,

HEITOR BITTENCOURT

Regista a data de hoje o aní

ersário natalícío do sr. Heitor

ittencourt, dígno diretor ge
ente da Reínísch S. A. Comp.
Ind. de Madeiras e ativo te

oureiro da Associação Comer

ial de, Floríanópolís. Moço;

�hador, amigo de servir;
;u,"t"I o andversardante, com

rande número de amigos que .,.

01' certo aproveitarão ,tão gra- ,

_

FOl Olga�llzado, magmífíco programa, relativo ás. comemo-

dia para .demonstrar-lhe
1 açoes da Semana da .Pá�ria..As .

as�o,daç?es esport.ívas � re

ua estima e apreço. _ Nós, I creatívas, em sua m�lOr�a,.
distr-ibuíram IIn:press_os,

convidan

e "O Estéildo" nos associamos d� o povo para festejos llltImo,�, �o:Io,s a1;;rsIvos as comemor�

s manifestações que lhe serão çoes da m3Jg,?a ::Iata da nossa hístóría - / de Setembro - dia

restadas, enviando-lhe nosso
da Independência.

rdial abraço.

Esteve de visita a esta cidade um grupo de alunos do, Co

légio Sagradb Coração, de Jesús, de Florianópolis. bs visitan

tes -percorreram os estabelecimentos de ensímo desta cidade,

firmas industriais e principais pontos de Blumenau.

�: "

�.':-�",Y
.

;ObEON'
Clnes IHPERIAL

.Provavelmente de S. Paulo chegou a esta cidade os)'. 'A1-

tredo Campos, alto tuncíonárto da Emprêsa Fôrça e Luz de

Santa Catarina.

. '

U. E. D.J.

,

VIAJANTES:
'

WALTEH FERElEIRA
'THOMAZ
f
Procedente da Capital Fede-

1'�, 'c{leg-ou a esta ci!dad�, em

��age� de recr,eio, o sr. Walter
. errerra Thomaz, inspetor 'da
COJ:n.tssão C.entral de Preços.

S, s, distinguiu-nas com sua

aInavel visita, gentileza qUE
!r1uito agradeoemos, formulan

��.;vot()S de feliz permánêhci2
nossa cidade,

.

BANCO DO BRASIL S. A •

CONCURSO, PARA ESCRITURÁRIO
Edital

O Banco do Brasil S. A" faz público
que, ele 2-9-,46,a 16-9-46, estarão abertas
em sua AgenCIa desta cidade as inscri

ções parl_! o concurso acima, .a realizar

se em dIas, horas e local que serão
oportunamente anunciados, .

O concurso constará de prova escrita
das seguintes matérias:

1 - Português
2 -:- Aritmética
3 - Contabilidade bancária
4 - Francês
5 - Inglês
6 - Dactilogt'afia
Na última facultar-se-ã ao candidato a

lançará uma gr'ande ofensiva política �l���:�:i"'.
'on',,"" "guinooo

Londres, 4 (U. P.) - A. verão agir dessa forma pois deram prestigio nestas ulti- cufas l��:;;o d:er�o��gJ�:s \�:1�m�����

União Soviética lançará bri71 tem g'rande necessidade de nãc mas semanas e que a unica c!'-rátel' eliminat�rio e serão aprovados

vemente uma grande ofensiva II perder tempo, precisando an- forma de contrabalança1' tal �����i� ��n���d��at�aisq�� c���v��

'd t l t d
- -

. 'l am anh A inspeção de saúde, também de ca-

politicá na Europa OCl en a € ece er sua açao a consagra- COlSa e ançar uma, c p a ,ráter eliminatório, será l'rocedida no

no Oriente Médio. E' essa, pe-I ção da vitória monarquista na politica de grande envergadu- ato da qualificação dos candidatos COR

siderados, aprovados,,' por médico de

lo menos, a opinião de obser-! Grécia. Os mesmos observado- ra visando destruir a influên- confilLTlç'a do Banco.

vadores diplomáticos na capi- 1·es destacam que os russos per- cia anglo-norte-americang. di.fa��s ���ex�c���in����rições de can-

cal britanica.,Segundo OS mes-

As inscrições dever!io ser' solicitadail

,

"'"

pessoalmente, das 10 às 12 horas (exce.

��8 intoTrJtantes, OS .14USSOS de- �•• :R' 1.YIIM1QI' l ..bit .;. a:J."'��AHJIIY.<iIfI.I//'/;,"'�'//M"M"�/�'//.M'//'//'/".'//'�#.Il� to aos sábaQos, em que dever§o sê-lo das

�
,� 9,30 às 11 horas), e serão deferidas aos

�

E t b I' t" G
'

f' 8 'I � qüe, à data do encerramento das mes-

ÉRICO SCHAEFFER i s a e ec Im e n o ra Ico raS I I �:?�;if:r1fpI��;�ee��:i;a �Jn�W�n�:

VI'SI'tou FIol'iano'polis O sr �

,
,

II os candidatos estarão sujeitos ao pa-

,
' ,', ' lS

•

\ gamento de uma taxa de inscrição, que

Érico Schaeffer, gerente', da � B' t·
-

- d � se fixa em dez 'cruzeiros, e deverão

mat'l'l'Z do Banco "INCO", que � revemen eJ lnauguraçao e uma �" apresentar os seguintes documentos:

I
'� a) prova de' n'aturalização, no caso

aqui veio a serviço ,d:aquele b t d' I.
� de não se tratar de brasileiro nato;

I iii
� b) certificado de reservista ou pro-

importante estalbelecimento de,� em moo a a pape arta. � va de isenção do serviço militar em

1

� caráter definitivo, ou, ainda, carteira de

crédito. �
� identidade fornecida pelo Ministério da

•
li

� Guerra. da Marinha ou da Aeronáutica;

� RUA TIRADENTE, 10 -
FLORIANOPOLlS � c) dois retratos recentes, tamanho

GIL MIRANDA
li

� 3x4, tirados de frente e sem chapéu,

J,.
'S"ZV"'#'/V#I//'/4"//B/BU//I//'#'//,#,#,I;!:(IU'.M:j

M'U�UI.Ii'liIlUifUU*'Uill'''T_'''''.Ü:''''��/�� No ato da i'nscriçâo os candidatos pre--

Está lem F}orianópolis O sr

enchet'áo impresso de modêlo apropria-

'd t" d

do, que, devi(jamente numerado, 5ervlrá

Gil Mrran a, -

secl'e ano a

T d t d
·

t·
para identificar q portador nas chama- I

Esteve em Flodanó,polis, c Direto�ia. do Banco II?dUJs�rial em e'sper a o VIVO ·en ,USI8SIO ���rad�S)as..!r��as�u��:;if�����u-;;:, (�

,sr. Genésio Miranda Lins, dd, e COUl€rCIO de Santa Catar:na. '

caráter eventual.

d' I
,os candidatos aprovados e nomeados

.

lretor supe.rintendente de
• Ballia, 4 (Agén�cia Vitória) réndas á sua grande ,cultura serão admitidos no pôsto iniciál da car-

Banco Indu'strI'a e Comércio NERÊU CORRÊA ,- Tem despertado vivo entu- J'uridica e extraoooinária ca-
reira de Escriturário (letra "A"), reser-

vando-se o Banco o direito de localizá-

de Santa Catanna. - S. s, que ,Está de ;P8JSsa!!em por esta. siasmó no seio de troas as nl'lddade de ,tralbalho. los onde meUlOr atender às conveniên-

�

t"""
elas do serviço,

Conta em nossa Capital com cidade, procedente de Itajaí, o; classes sociais a brilhante
A inscrição dos candidatos implicará

grande numero de amigos, foi sr. Nerêu Corrêa, funciomüic atuaçãQ do "Hder" da maioria: ����g6e;�nhecimento aas presentes dis-

durante a sua 'Curta estada I do
Banco "INCO" e um dos senador, Neréu Ramos, no seio LEIAM A REVISTA Florianópolis, 2 de setembro de 19�.

,

Pelo Banco do Brasil, S, A,

l1iElsta praca muito cumpri-, jovens valores da geração in- da Als:smbléia Oonstituinte, Os O VALE DO ITAJAI
.João José dfl Cupertino Medeiros, geo

msntadO.
' ,

I telectual
cata1inense.. jor.nais farem especiai3 refe- ���;in';terinD,

Gilberto Gheul', contftdor•

..

"GENESIO LINS

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Garante-se a exata observância no receituário médico.

- Perfu-Drogas

I
I!Novas, recem-importadas

Pe idos à

KNQT S A. ex P. 34

ITAIAÍ

Botijas de terra
pafa gás
carbônico

.... II; " UI
AS QUEIMADAS .

DESDE os tempos mais remotos
o fogo tem sido empregado como

auxiliar da agricultura. É natural
que, quando o homem ainda não
conhecia os processos agr-ícolas,
êle empr-egasse o fogo, que tudo
destroi, para limpar o terreno on

de iria lançar as suas sementes.
E êsse hábito de tal forma arrai

gou-se no espirita de nosso cabo
clo que êle, apesar de ver todos os

anos diminuirem suas colheitas,
continua pondo fogo à terra até
que desanimado, a abandone em

procura de terras virgens.
I

Inconscientemente e ti.ra�do da
terra apenas o suficiente para seu

magro sustento, êle vai. deixando
atrás de si a destruição a pobreza,
terra:s safaras e ressequidas que na
da produzi.rão enquanto a própria
natureza não vier corrigir o seu .êr-
1'0, cobrindo novamente a terra de
farta vegetação.
Mas temos ainda os' comodistas

ínconscientes, que .não pensando
no dia de amanhã, [ustifioam com r--------------------.-----.----..;

�Ur:l!U�eP����:t�::. �l;�: °C���lJ�:�: lIumentam ,OS preços na' "hl-naque as leis devem punir. O fogo se ... "
j.ustifica sómente em raríssimos ca- SHANGAI, (United) - Houve novo aumento de 30%
sos de terras por demais

praqueia-I no preço dos gêneros chineses, em consequencia da decisão de
das, mas, mesmo nestes raros ca- 'ar 'Oficialmente 'O preço de 3.350 dólares chineses por um

so�, quase sempre êle , poderá ser dólar americano. Com o novo desequjlibrio da moeda chinesa,
evitado. continuarão subindo, ainda por algum tempo, os preços de

No entanto, quê triste espetáculo ír.umeros gêneros alimentícios.
para os nossos olhos apresentam os

campos e pastagens quando entra o

tempo das sêcas, Começa a ronda
do fogo, corno epidemia, passando
de terra em terra. participa aos parentes e pessoas de relações de ,.eus pai. o

Mas que vantagens podem nos nascimento de seu irmãozinho CARLOS AUGVSTO. ccqrrido na

Itrazer essas queimadas ? Limpa- Maternidade de Florianópolis à 27 'do corrente

,
ram, é verdade, os terrenos das Plínio franzoni Junior e Senhore, eonfumem
pragas e vegetações daninhas, mas. --------

'

também limparam o chão dàs se-' I�trlelnl.rtaemiraso boa�c'rda,s pas��gens, dcs- Tenha

l:!enmpprEeR·elmTIVcaO·�a umKONgOorlrafinha
de

.

. s mI' q-orgamsmos que- .

são necessários para qualquer cul-
.

«»
tura, enr igeceram o solo, deixando
o chão duro, impenetráve 1.

d�in�a:e:���:��€?ma�S f�l�t�:taç�l�: Os 'operárjos especializados e o Partido
as de cultura, brotam primeiro e ,Comunista da Rússia
com grande exuberância tomam .

t ....

'

t t d f" . Moscou, (Ulllte.d) - O co- vermelho" foram - recrutados

11
con a IUO e.rrcno e II o ica pror I ., . . A I

t d
.

.

d t d
míté metropolitano do part1-. apenas tres moves membros

que. adn esd, a �ueldl11a a; AU o

t�r'�-I do comimísta da Russla orde- entr-e os trabalhadores, en-
gueJa o, esarnma '01'. meena. ' .

A"

dI'
nou que se realize uma cam- quanto que nas fábrtcas Es-

Qrgam-ca ,U1corpora a ao so o vaI .' . ,
- .

.

d t
- I panha para a conquista de no- tamkoltv o numero nao vai

Sde constu�m o e: s'em

da prelo eçao 'vos membros entre operários além de 4. .

'--------------"

a vege açao, as águas 'as, ruvas .

lí d té Ií 'ur. � "l)O II, ".....
lavam a superfície, rasgam sulcos e_specla IZaJ OOS e' .eontIcos po 1-

Acrescentou o jornal que na Ivmt,n.f\. J .,uA.
Provo

-

O ab I tícaanente conscten es, como.
dú t

.

t bil
í

tí fe cam a
..

erosao. � oc 'O,
medida neoessárta para a exe-

III US: na au orno 1 IS ica 0-

tenaz, tenta nuns um ano, dOIS anos, -

dojilari
.

1 ram recrutados 200 riovos mi-
.

d I
- cuçao .O pano qumquena .

'e sal a procura 'e novos c raos,. "P d" litantes ao passo que dos tra-
deixando a desolação atrás de si. II .D�sse 0\ rl'�tv a qu� o co-

mIte 'YY>",·tropo 1 ano queIXOU se balhadores de tôda a indústria
As poúcas cinzas deixadas p.elo'

J.H'V ' '.

f' b
�.

f
'-' ! de que numa enorme a nca de máquinas ingressaram no

.

ogo, que sao· a sua esperança, fo- 'I ,. d" 1 ta
.

d t'd
'

t 88
•

r,am quase totalmente 'levadas pe- I
dJe m.aquInas {) pro e, na o pal1 1 o som-en e .

las chuvas,. ,correram sôbre. o chã'O

IIimpermeável. O pouco que ficou é QU�R ,VESTIR.SE COM (ONFORTO E ElEGAHCIA?
quase de nehum efeito, pois falta PROCURE A
a matéria orgânica.
É êste o resüHado do fogo: pra-, Alf.a'l·atar,8a., Mellogueja os campos, bons e limpos aTI-

ter-iormente; reduz, cada vez maís,
a 'fertilildade natural d'O solo; des- Rua Felippe Schmidt 22 - Sobra�o
trai completamente 'a camaçla de, ;_ ------------------------

matéria ongânica, necessári� para
a vid'a veg,etal e, por fim, favoll'ece
a erosão que é a destruição defini
tiva do ··ter·renó. (Da revista Vitó

ria, de S. Paulo).

Notas rurais

--C;E·-F-E-'-S-E-C-��---O------ Espera-se a pacíficaçãõ
Na,.,,"arn •• da t,a. ,.rnp.tonto. a q��S��'dti,a da politica gaúchaem peças Ford e Chevrolet. ou então noa seguintes ramos: -

Rádios e Refril;Jeradores, J?neu. e acessÓr�oíl. Ccrr e.e s em geral.
Bicicletall e Tintas, Necessitamo. também um Chefe Secção
Atacado e outra para importação em geral. Temos também

cplocação imediata para mais algun. auxiliares de balcão.
Otimo. ordenado•. Dirigir 'carta do próprio punho citando idade.
eituação militar. referências. emprego. ante:-iormente ocupados.
preten.Ões. etc.

•

•

B R IT O
O alfaiate indicado
Tjrad�ntes 7

AGÊNCIA MACEDO
H E R'M E S M A C E D O & c I A.

C'A I X A P O S TAL. BB

/ PARANACURITIBA

Rio, (Via aérea) - É es-. se estão realizando entendj,
perado nos próximos dias o sr. mentos para a pacificação po
Borges de Medeiros. Atírma- lítica do Rio Grande do Sul.
se que a viagem do sr. Bor- Acrescenta que os entendi.
ges de Medeiros tornará pós- mentes estão chegando a bom
sível à pacificação da família termo e tudo indica que será
gaúcha. fe,1ta a. coalizão aio Rio Grande

.. do Sul. Adianta que o general
ATUAÇÃO DO SR. PAIlll Paim Filho v.em se destacando

FILHO no trabalho de apaztguamen.
Rio, (Via aérea) - Umlto, devendo seguir para PÔl'to

matutino oficioso afirma que. All'lgre na p.róxim& semana.

FARMÁCIA ESPERANÇ�
do Earmacêuttco NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

nacionais e estrangeiras - Homeopátias
marias - Artigos de borracha.

VENDE-SE

OIS CA·RBÔNICO
Justiva Trabalhista

Dia 5, ás 14 hosas:
.

PROCESSO N. JCJ-112/46
Fceclamante: W.a 1 d e m i r a

Cascaes.
Reclamado: Instituto Bra

sil-Estados Unidos.
Objeto: Indenização.

Dia 5, ás 15 horas:
Reclamante: Germano Cres

sendo Barbosa.
Reelamado: Hotel Majestíc.
Objeto: Embargos.

Dia 6, ás 14 horas:
Reclamante: Fr'ancelino An

tônio Cabral.
Reclamado: Cia. de Indu�

trias Gerais, Obras e 'I'erras S.
A.

Objeto:' Félias.

MARIA-ZELIA

VENDE-SE

Pedidos à

KNOT s. J;�.

laboratório
E�E64NCIA, CONFORTO E EVONnMIA�

consegue·se com os ·trojes Bob-medidall

GUASPA'RI
Vende,dor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - Bezar de Módas
Rua Felipe Schrnidt, 34 - Fone. 755

c.oleção de amostras Atende.seàdomiciUo.

Caix a Postal 34
Tel. _. K N O T - Itaj aí-

Agêacla•• Repl'C...nta9õ�. tlm
0••01

Matriz: Florian6po.'t.
Rua João Pinto i n.

•

C6i.l1:a Po.taI. 37
FUicl: ere.ciúme

Rue 1:11lriano Peixoto••/n
.

(EdU. PrÓlll'io).
T.le!;ll'amOll: ·PRlMUa·
AQ'.nt... '110. pl'incipedll
muniolpi04l do E.to<!.,

AUl\�ENTE
seus negócios em São
Paulo, confianco-o� a

Radio-Tt"cnico-Electroo
Fundado em 1935

Montagem de 1'lídiol!. Ampli
Hcadores-Transmi••o·res

Material irnportad" direta
mente dali U. 3. A.
Proprietário

.

Otomi-lf Gp,orges Bünm

I
E!eche - Tecnico - Profinio"a)

forroad.a na Europa
, c'lorianóPoI1.
�uu Ioã'l 'Pinto n 29 .. Sob.

Boa

MARIO 'S(HAHER
Representante

Caixa ?ostal, 5756
End. Tel.: J\'lat'iely - ·1

"VIR<iEM ESPE(IAUDADE"
elA. WETZEL· lNDUSTRIAL-JOINVILLE (�lJr�

. ��\\�OV/RGz-.J �DA �<;'7
{IJ lt'frlEL.INOUSTRIAL

JOINV/LLç:

•

o ··Sahão

I
APENAH Cr:. 3.00

Com essa ínfima quantia \Iod
está Auxiliando o seu próximo.
Centribu&. para a Caixa de &mo!u
.n.. Ind'i","nt@e 41 ... , Flortanó!)oU..

rr:ORNA A ROtJPA BRANQUISSlMA
reSl1151

•
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, o e�l'.DO-Quinta-felra. S de Setembro de 1946

íGovêrno �o Es fado I
Decvetoj de 2 de setembro de 194(,

,"0 IN;rERVENTOR FEDER.'.L kr;Snr. VE
Remover, "ex-oiiício",

• De pcõrdo com o art. 71, item J, do decrete
lei 11. 5�2. ele 28 de , outubro de 1941:

Arnaldo Mar-tins Xavier, ocupante do car-go

•

-de Delegado' Regional de Polícia, padrão Q, do
"-Quadro único elo Estado, da Delegacia Regia
';J1a! de Polícia de BJumenau para a de Itajai.
-vago em v_irturle da remoção de Paulo Malta
.Fer raz.

Paulo Malta Ferra:, ocupante do cargo de
"Delegado 'Regional, padrão Q, do Quadro
-único do Estado, da Delegacia Regional de Pc
'-lícia de Itaja i para a de Blumenau, vago em
.... virtude da remoção de Arnaldo Martins Xavier.

Aposenta?' :

..
De acôrdo com

� O art. 45, parágrafo únivo,
,

do decreto-lei n. 614, de 2 de março de

1942, e ert. 188, item II, do decreto-lei n.
572, de 28 de outubro de 1941:'

Jacó Alexandre Schmitt no cargo de 'I'abe
"âião de Notas e Registo de Imóveis da comar

-ca de Inc1aial, c�m o' provento que por lei lhe
eeompetit-.

'

Nomeor:
De acôrdo com O art. 169, do decreto-lei n,

431, de 19 de março de 1940:
Arolde Neves para exercer, vitaliciamente, o

-cargo de Tabelião de Notas e Registo de Irnó
veis' da comarca de lndaial.

A TOSSE

':'1Jma mulher
,t1omissária

Rio, (Via aérea \ Ch'egou,
trazlelndp um grande carl'ega
mentci de ,gasülina, o petrolei
ro norueguês "Hebra". Entre

I os seus tripuhlJntes figura à jo:"
v,em. norUleguesa Margareth
'Smramud, comissá,ria de bordo.
O coma'ndante do Inavio desa
catou o JiÍléd'ico encarregado da

inspeçãio de saude, sendo prê-
,. so. Foi detido, também pela
-poHcia b�i.ama o tripulante Ar-

-ue KGtrse�, acusado de um fu,r-
to de joilÍ-à na Baia. .

"Deu à praia
'l1ma baleia

Santos, {Via aérea) - Deu
:á pr,aia um grande monstro
marinho. Trata-se de -uma ba-

-

leia pesando cêrca de 4.000
quil'Os, dessas delnonunadas

I-

baleias, assassinas, por p08suir
,dente,s. Etava morta.

ROBESPIERím; O INCORRUPTIVEL - Biografia -

Ralph Korngold
A respeito de "Robespierre, o Incorruptível", obra já

famosa rios Estados Unidos, escreve Crane Brinton :

Esta magnífica biografia, de que é autor Ralph Korn

gold tornará Robespierre mais conhecido dos americanos,
que ainda o conhecem pripalmente através de estereóti
pos enganadores como o tamoso "Incorruptível verde
mar" de Carlyle. Se bem que êle tenha baseado o seu li
vro em vastíssimas leituras sôbre a Revolucão Frances
Ralph Korngold nunca permitiu que o mate;'ial se apode�
rasse dêle. Foge à tentação de exibir a sua familiaridade
com a época por meio dessa espécie de alusões que obri

gam o leitor consciencioso a servír-se constantemente da
enciclopedia ou dicionário biográfico. Traça um caminho
reto e claro através da: alucinante massa de pormenores
que nenhuma biografia de. Robespierre pode evitar. Há
poucos livros, mesmo os de estudo destinados aos estudam
tes americanos, que tornem tão claros ao leitor os desvios
e reviravoltas -da Ipolítica revolucionária. Podem, é certo,
ser escritos com clareza decepcionante; mas Ralph Korn

gold não escreveu o "Tale of two .cítíes ". Evita os bran
cos e pretos do melodrama puro, mas sem cair na narra

tiva sem vida ou na an Iíse abstrata das fôrças. A Revolu
ção foi fértil em acontecimentos excitantes e Korngold
tem o condão de os narrar com um sentimento próprio do
valor da síntese. Êstes revolucionários eram arrancados
dos clássicos e desempenharam os seus papéis tirados de
Plutarco,

.EISCRITÓRIO JURíDICO ,COMERCIA.L
A••unto.: Turíc!icos·- C�merciais -- Rurais � Inforroativo.

Bnderl!ço Te!. ELIBRANCO - LAJES - SaDta Catuina

Con.ulte nOfsa Orqaniz::Ição onte� de ce decidir pela com-
.

'9ra ou venda de imoveis, pinnai. ou qualquer
. empreaa nelte e.tado '

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric. 54 -. Caixa Postal 54 - Fone 54

..........--..----..------------------�--------.........-----

ADVOG .t\.T)OS I
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA'
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'IÓRI0; Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruuiro - Flol'io116poHs.

..--..--. � �

"-
'-"-,;,_.

SEI
,

O Comando da Guarnição Militar de Florianópolis orga-
nizou, para as comemorações da "Semana da Pátria", O se

guinte progr8Jlua:
Dia 5 - 5a feira - às 14,30 horas - Bola militar - Cia.
\. .'

Fuz. Quaaros x vencedor do 1° jogo.
Dia 6 - 6a feira - às 14,30 horas - Bola militar - Ven

cedor do 2° jogo x vencedor do 3° jogo.
B) _:_ PALESTRA NA RÁDIO

.

GUARUJÁ DE FLORIA
NÓPOLIS:

Dia 2 - 2a feira - às 19,00 horas - 81'. Osvaldo Melo.'
Dia 3 :_ 3a feira - às 19,00 horas - Aspirante a Oficial

Ary Lopes Bueno.vda Base Aérea de Flcrianópolis
;

r
DIa 1- 4a feira - às 19,00.horas - Cap, Fortunato �er-

raz Gommho. .

I
.

Dia 5 - 5a feira - às 19,.00 horas - Cap. Mário Fernan

des Guedes, da Fôrça Policial do Estado.
Dia 6 - 6a feira -,- às 19,00 horas � Dr. Afonso Wander

ley Junior.
C) - SOLENIDADE PARA O DIA 7 DE SETEMBRO:
Dia 7 - Sábado - às 9,00 horas -'- Concentração-na Pra

ça da Bandeira de uma Cia. de Fuztleíros do 14° B. C., Cia. de
Infantaria 'da Base Aérea de Ioríanópolís, Estabelecímentos

de.Ensino, Entidades Civis e Esportivas.'
-

às 9,45 horas - Exmo. Sr. Interventor Federal, passará
revista à tropa.

às 10,QO horas - .hasteamento do Pavilhão Nacional pelo
Exmo. Sr. Interventor Federal, ena Praça da Bandeira.

às 10,30 horas - Desfile em contínêncía ao Exmo. Sr. In
terventor Federal e demais autoridades., postadas no Palan-

que armado à rua Felipe Schmidt. I ,

'

:M a t e rí a I Tipog r
á

t
í

o o

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Constituição' d� Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Título. DElclarat6rios

1,.- E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
10. ondor .

Relid. -- Rua Tiradentes 47. ,
F6NE -- 1468 I . :'Robespierre, O Il).corruptível", de vRalph Korngold,

pode revelar àqueles que a ignorem, e lembrar àqueles

Empre'"sa "nglesH' f',·1- que:=,t conhecem, a vitalidade da trtdíção republicana em

França, as profundezas históricas de onde nasceu, a per-

'·.m·ara'" 'no Amaznn�s sistência com que se ergueu após á invasão alemã e o es-
U III tabelecímento do govêrno de Vichy. Napoleão matou #a

Manaus, (V'ia aérea) Primeira República, mas houve uma Segunda. Outro Na-
Em avião 'especial, esperado poleão matou a Segunda República, mas houve uma-Ter-
.ainda. hoje, chegarão a Manaus cetra. A República democrática que Robespíerre, co mtô-
15 elementos de uma cornpa- das as suas faltas e fraquezas tanto se esforçou para ím- De ordam do SI. V:ce-prelidente, em exercício, terrho o grato
-nhia inglesa que vem filmar plantar nos corações franceses como um símbolo de fé, prazer de con ví de r às Srs, Soe ioa e Exmas Femilias, para o soirée,

na Amazônia uma película. surgiu de novo como IV República.".
-

comamorativa 00 «DIA' DA PÁ fRIA», que esta saciedade reali:zoará,

-Bntre os e�eme:ntos esperados
., em ISUli salões, em' a noite de 6 do corrente, aexta·feira proximo,

"Robespierre, Incorruptível ", foi fielmente traduzi- com início àa 21 horas
tígura O artlsta Sabú, sendo .do a �ossa Língua por" o , da Cunha BorgE!SI e pertence a O talão correspondente ao mê. de Agôsto p. findo, permitirá
.íntensa a curiosidade em tôrno

. tríunral coleção ."Vidas Extraordinárias" que publica a o raspectfvo ingruso ,I .

Ido mesmo. Bibi Ferreira, es- ErlttÔTa Veochi, de Rio de Janetro. •
. Deade Já, na TelIouraria da sociedade, estão à di.posição dos

-psrada quinta-feira, desempe- .........���-__��-�_��-'"!!!'!....----:.-'!!""'........c.__- -:.

interelisados as meeos, que serão vendidas ao pr"ço de Cr$ 10.00,

uhará o papel de Terezà. Os

I
Cad�nciará 08 �dançal o _afinado «Democrata Jazz» .

.....ONT" CORRENTE popr'C' AR ' Florianópolis, 2 da Se�embro de 1946.
::aTtistas perrmánecerão algum

'-' n. J UL LUIZ MARTINELI, 1.0 Secretário
Juros 51/2 a a.

.
Limite Cf $ 30.00Q; OÜ

tempo aqui, filmando I cenas

·<que se desenrolarão ,na Am.a- Movi�mtação cctn cheques LI'"cenel"amento de pr'aeas;zôlIlda. Depois, descerão até Be- Banco do Distr1ito Federal S.4.
'

.

'"
.

Mm para filmar a festa de Na- \ Rio, (Via aérea) .,.- O lúi- tro. dêsses prazos e de acôrdo
::zareth. CAprTAL: ('R$ 60.000.000,00 nistro da Guerra baixou 'o se- com o disposto no aviso n...

RE�ERVAS: CP$ l').OOo:Ooo.no guinte aviso: "Tendo em vista 371, de. 21 de março de 1946",

Rua Trajano, 23 _ FloriãnÕpoUS' conciliar as épocas de licencia
mento das praças, previstas n�a'
lei do serviço militar com Ias,

.
de ,jlllcorporação, detel1minadas
pelo decreto-lei 9.500, de 23 de

{julho de 19.46 '(lei do se,rviço
militar) e atendendo que é in

dispensável manter Os e.fetti
'vos mínimos das unidades do

Exército, resolvo, nos têrmos
do artigo 97, do. decreto-lei -n.,9.500, de 23 de_ julho de 1946:

",a) - antecipar até três me

ses o licenciamento de pnt<;as
na la, ·2:1, 4a, 7'3., 8a, 9a e 10a

I regiões
mifitares. A execução

do liqmciltmento deverá ser

feita a CTitério,dos comandan
tes das regiões militares, den-

VENDE-SE
Estnntes e co ix o s

Trat r ri s s t o , R� dação.

de tipos em ótimo. estado ..

I_

DEMOCRATA CLUBE

NOVO HORÁRIO DA

p_' ALEGRE FLdRIANÓ.
. POI:;IS - CURITTBA
QUI�TAS E DOMfJNGOS

Dec.alagem de Florianó!)01is,
ás 14,15 hOTaS

CURITIBA -. FLQRI A.No
POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT -\ S

Decola,gem de Florianópolis,'
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FIL1A.L VARIG - BD. LA
PORTA - ""�q�FONE
��r;il:;-' ._:...�_;", 1325

° SEU OQGANISMO

AlTO
Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiência.

Salão Record - Praça 15.
FONE: 16· 96:

QURfXAS E RECLAMAÇõES
.

PREZADO Ll;;rroR: Sp o 1ue 'be

i"teressa e, realm"ente, urua � provid:!ncia
,,,ara etJ,<iireitar a qUt estiver trrado ou

para q1:!e al�uma falta não se repita: e

NAO o escândalo Que a sua ",clamação
ou: queixa poderá vir a causar, encami·

n"e-a 4 SEC-:;7.0 RECLAMAÇÕES.
de O t:STA'DO, que o "aso será lendo

s�m demora ao conhecimento de Quem
de direito, rece:;-endz. ....

-

_ ,5. uma �nforma·
�l) do resultado. embara em alguns ,ea.

sos não sejam pubEcados nem a recla
'macão npm :I. o,"()vidên('i� tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A RENTRÉE DO PROGRAMA
"HORA DE CALOUROS"
No próximo dia 15, domin

go, a RÁDIO GUARUJÁ .reí
niciará o seu sensacional pro
grama "HORA DE CALOU
E:OS".
Estas aJudiç(��s serão apre

sentadas no palco do Cine

Ritz, depois de sessões cine- ..

matográíícas que terão inicio
ás 9,30 horas.
A "Hora de Calouros" de

verá ter ínício ás 10,30 horas,
prolongando-se até ás 11,30
horas.
Devido as despesas com o

custo de filmas, prêmios, re

gional, etc, "A MAIS 'POPU
LAR" em combínação com o

Cine Ritz, resolveram fixar em

JUSTIÇA DESPORTIVA? . . Acreditamos que o '1'. J. D, bra um escanteio e Medinho jogou com .a seguínte consti- Cr$ 2,00 -('preço unico) o in-
,Escreveu especíalmente pa- saberá decidir o caso com tm- com forte chute marca o F tuíção: gresso para estas audícões

ra "O Estado Esportívo": - parcialidade, dando a Cesar o "goal", Rubinho, Enio e Hondurias; rádio-cinematográficas.
ACY CABRAL TEIVE.

• que é de Qésar, e ao

coroaaos)
O jôgo continua com ata- Romeu, Frederico e Aduci·. Já estão abertas, no eserí-

Tenho em mãos, o oficio n. o que é do Coroados. ques de ambos os lados. Aos 38 ,Lima, Ari, Jayme, Medinho � tório da Rádio Guarujá, as

110/46, do Tribunal de Justiça I Si o nosso Tribunal de jus- minutos, Lima serve a Jayme Hílaríndo. inscrições para este programa.
Desportiva, dirigido ao sr. Gui-. tiça não fizer justiça... eu- que, com um chute bem cal-] Na equipe vencedora todos Aguardem, pois, a "rentree"
lherme Silva, presidente do I tao. . . culado, assinala 0- 2° tento, de I se destacaram e na equipe ló- da ansiosamente esperada Ho-
Coroados E. C., pelo qual vê-· xxx E. C. Figueira. Com mais al- leal Juca foi o numro um. ra de Calouros, pela onda 'da
se que o atleta . WALMOR Com a realização da última guns interessantes lances ter- Juiz: - regular. "Mais Popular Emissora Ca-
'MARTJNELLI, do clube rubro rodada do 1° turno, estão as-Jmina o primeiro tempo, com tarínense."
negro, está sendo intimado a silln situado:s na tabela de elas- a vantagem a favor dos visi- Medalha
comparecer na audiência da- sirícação do Campeonato ca�ltantes: 2 x O. SOCo RÁDLO GUARUJÁ LTDA.

q.uele Trribu"!'al,que �verá rea- rioca de Futebol:
.

Dado ini,�i? ao segundo pe- perdida Resenha das programações
lizar-se iune (se nao houver 1 ° lugar - Flamengo,. com, nodo, os visitantes conseguem para o dia 5 de setembro de
novo adiamento) ás 19 horas, 2 pontos perdídos; I ir ao átaque e aos 2;) minutos

Foi perdide uma medalha reU- 1946
'. - q alia, dia 3 do corrente, em I, cal

na séâe da FCD.
.

2° lugar _:_ FLuminense e I de [ôgo o rnígnon :tyIedtnho próximo à porta do Cine OdeolÍ. ,9,00 - Bom dia para você.

O "caso" resume-se no se- América," com 6 p.p;
- I recebendo- uma bola da reta- Trata-.e' de um objeto um tonto 9,30 - Notícíárío Guarujá

guinte: O goleiro Martinélli, 30 lugar - Botafogo, eom 7; guarda, desloca-se para a pon'- g08to pelo UIiO e muito estimado 10,00 - Músicas Variadas
üti tiâ d 40 1 V t d t f t pela dono, Qu ..m o entregar nest'; em Gravações.na u una par t a o seu qua- ugar - asco, com 8; a esquen a e c�n ra or e so- Redoçào serei genero ...mente re-

dro, em Idisputa do Campeona- 5° lugar -----:- São Cristóvão, bre a meta, indo a bola morrer" ""1')''"«<'1<1 5 v - I 10,30 - Glenn Miller e sua

to da Segunda Divisão, não re- com 9; no anglo' esquerdo da. meta Orquestra.
gressoú ao gramado após a pri- 6° Iuga- -, Canto do RiO, contrária. Eraeste o 3° e uití- Sessão cívica no 10,45 - Nelson Gonçalves.
meira fase do jogo, alegando com 10; mo tento dos visitantes, 11,00 - Bazar de Músicas.

rnotiuos particuiares à direção 7° lugar - Bangú, com A assistência visitante deli- U. A. XI de Fevereiro 12,00 Oferecimentos lVIu-

técnica do Coroados. 12; ra. Os locais reagem e aos 40
O Diretório Acadêmico XI' de

sicais.
ciente. do fato, o preparadoi 8° lugar - Madureira, com minutos· Hondurías comete Fevereiro, da Facuidade de Direito '14,00 INTERVALO.

da equipe designou um ele_:; 13; penalti, que,- batido por Ride de Sta. Catarina. promoverá no 18,00 - Pensamento Social

mento da linha, que, ao entrar 90 lugar J_ Bcnsucesso, com consegue �Ulbinho fazer a mais dia 7 de Setembro, uma sessào Católico.

no campo, levou ao conheci- 17.

'leSipeta,cular
defesa da tarde.

. cívica, à. 17 hor�s. na qual falará 18,15 - Alma Portenha..
o Profenor }o.é Rocha Ferreiro

mento do árbitro, sr: Isidro A primeira rOdadoa do retur- Continuam os locais na sua Bostas. 18,30 - Valsa Divina Valsa;
Costa, do ocorrido, dizendo que no, a efetuar-se no prox.mo reação, rnads a defesa visitan-. Para eSla solenidade estão cerv- 18,45 - Momento Esportivo.
atuaria no arco substituindo c domingo, constará dos sguin- I te não dá folga aos dianteiros vidado. OI Inrs. profallores. aluno.. 19',00 _:__ RItmos de Tio Sam.

goleiro faltante. Deve-se ex- tes jogos: locais. Com mais alguns lan- e o J.úblico em geral. 19,30 - Dep. Nacional de

clarecer, mais uma vez, que. Bonsucesso x Flumínense, ne ces, termina o prélío com a Carmsae , Gravatas. Pijames, Informações.
Martinélli não abandonou c campo do primeiro. espetacular vitória do E. C. Meia. dá. melborea, pelai me- 20,00 - Músicas Variadas

carr:-po. Retirou-se após o pri- Botafogo x Vasco, no campo F.iJgueirá, por 3 x O. nores preço. IÓ na CASA MIS em Gravações.
metro tempo, como todos Os deste último. A equipe do E. C. Figueira CEL�NEA � RuaC. Mafra. 6 20,30 - Grandes Composi-
-âemais, das 2 equipes, não uol- Flamengo x Bangu, no gra- ções Musicais.

tando na etapa derradeira p01 mado .do primeiro. • 21,90 � F'r:anlCÍsco Mves.

motivos já aqui citados. Canto d' Rio x Am('rica no I" G B t h
.

d· t
21,30 - Ultimas Melodias.

,::r:;�f:::t��� �it� g�br:';: c:�:!��� x Soo cri'tó�ãO '," rã re an a a Ian ou-se T�20,ooM-E iENACp!EE�RRAITMtEvNOTO.quele jogo, citou 'na súmula no campo do MadureIra.
LO,NDRES, 4 (U. P.)que Martinelli abandonára o x x x

- A Grã-Bratanha, adiantando-se

K N O Tcampo, ',devendo,
.

por conce- CAMPEÃO O CR1JZEIE.',� à Agência Judaica, resolveu enviar C'onvites a vários ,organis- •
1 .. .

guinre, ser punido pelo T. J. V. Derrotahdo, domil)go ulti- mos i,sraJeHta,s da Palestina para que pa�ticipem na COln,ferên-

T J D cia Árabe Judaka de Londres. Com essa áJtitude o Govêrno

E.
. . mo, as fortes equipes de V010i-

britâ.nko está procur.a_ndo apôio de a1gl1�as. organI.·zações is. - V NDE-SFSabe-se desde já, que o T. boI e basqueteb iI do Ubiratan _
�

J. D., incluiu o. jogador em r C o Cru"f'ir.) saOTou.se
raelltas para a r�Ulllao, antes que a AgenCIa Judalca anunCIe

questão, como incurso
. .,

- . f" -i· °'1' d oficialmente sua não participação na Conferência de Londres I
Um barco 8 vela, J:IsDta

.
no a'1'- camp�ao ln an o-Juvle�bI o

sôbre a Terra Santa. argentina, para recreio. com

tigo .231 do código de penali- TorneIO Aberto de 1(0 e1 01 e, lotação parI:! 2 pessoas.

:1!:i����e :Js';'�i �':� �U��boI, pabrocm� pela Termin.ou em �ompleto «impasse» T"t., n�". Redação.

enganamos, lá está o seguinte E. C. FIGUEM,X;3 X INDE- PARIS, 4 (U. P.) _:_ Terminou a-reunião' dos -Ministros TERRE·NO
"Todo jogador que abandonar PENDENTE, O das Relações Exteriores dos Quatros Grandes em completo Vende-se um com ares ele
o gramado, durante o desen- Realizou�se, Idom1ngo. 1,llti- "impasse". Informações oficiais destacaram que os conferen- 300m2 !!ituad� num ótimo
rolar da partida, sem levar ao mo, na Cambirela, o encontro cistas 'procurar8Jm �hegar. iÍmltimenrtJe a ,�ma acôroo sôbf1� a bairro 'desta Capital, servido.
conhecimento .d'fJ árbitro, esta- amistoso entre as equipes data em que devera reUlllr-se a AssembleIa Geral d.

as Naçoes I pela Linha- Circuiar,
rá sujeito às penalid,ades do prtn:cipais e :Secundárias dos ynidas. A reunião duro� várias hO'ras: te�do sido c.el�bradá �o PI eço: - Cr.$ 20.000.00.
T. J. D. Perguntamos ainda: tim,es acima.

'

llltervalo entre as se,ssoes da ConferencIa da Paz. Como nao Informações: Vidal Ramo,...
'O jogador abandonou o gra- A's 13,30 horas, é dado inicio estivesse m Paris, o sr. Moloto-v, a União Sov.i�tica foi repre- .45, � v t
mado? Não .. Apenas não quiz do prélio secundário, termi- sentada ,pIo sr. AndI"ley Vishinsky. Esta reumao, a segunda
disputar o tempo, entregando n8!ll� Icom a vitória do E. C. desde que começou a Cond'erêneifL da Paz, foi conv

..

oeada

....
por

1O seu posto a outro compa- Ftguei-r--a,�pel:a eonta:g€lll1 de Bidault a ,pedido do delegado russ-o Vishinsky. inhei<ro, com prejuizo, é claro 6 x 3. Tentos de Meireles, (2), . -

para o Coroados K C. Cajrlos, (2), Careca, (1) e Mar- Os ' ad·voga'do's esta-O desgostosos I
o jogador que ó substituíu; tinelH, (1), do vencedor. '.

fez ciência ao sr. Insidro Cos- A's 15,30 horas entram em NUREMBERG, 4 (U. P.) - EstãJo desgostosos os advoga-
'ta, e, como se vê na4a havia campo as equilpes priJJJcipais. dos dos criminosos de guerra j\1cpolll.eses porque foram divulga
pa-ra--que o $f. representante El dado o inido e. logo os dos seus planos para a defesa de seus con,stituintes. Uma men

citas�e na sumula úm jogador locais orgãnizam fortes ata- sagem do Dejpartamento de Estado ,divulgada hoje,. revela que
passwel de pena'f,idade. ques á meta de Rubinho que os advÜigados iriam procurar justificar o traiçoeiro ataque ni-
Não .houve irregularidade defende ,com segurança. MaÜ': pônico de P�arl Harbor como consequência da política de saÍl- .___-./

'alguma à não ser para o' pró� ou menos aos 18 minutos já çõés econômicas e medidas diplomáticas contra o Japão. A

prio quadro de Martinelli que se nota um perfeito controle nota do Departamento de Estado salienta que essa jl1StifiCati-1atuou com dez homens, até o na equtpe vd:sitante. va é semelhante a utilizada pelos 3Jdvogados dOIS réus nazistas

final .da luta. Aos 20 minutos, Romeu co- no Tribunal de Nürembe'rg. .

.

I

Realizar-se-á hoje. nova reunião do Conselho de Representantes
da .F.V.:M�S.C., sob a .. presidência' do sr. Manoel Gonçalves

.---

I

j

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Reiniciando suas' atividades esportivas, a' F.V.M.S.C. fará, realizar, Sábado
e domingo, nes,ta VapitaJ, sensacionais competições' veleiras, Das quais deverão
1\\ 'IS concorrer late Clube,. Veleiro� da Ilha e Siderurgia Atlético Clube.

)

.,

I
participam às pe••oa9 d.
suas ;eloçõe•• o na.cimento

de -.ue filha

(ARMEN lO(IA,

Rafael Ci. (ruz Lima e

Senhora

oéQrrido no dia 29 de. ogqeto,
na Cala de Saúde CISão

Sebastião» .

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
CJlnjca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontat"

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

I188ID:QNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 14i8 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDiplomado pela Faculdade Na.

esonat de'Medicina da U.niversl� •

.ae do Brasil). Médico' por concur
_, do Serviço Nacional de Doen
ilBS Mentais. Ex interno da Santa
'Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslq'llátrico do Rio na Capital ).

, deral
VLtNICA MJ1JDl�t\ - DOENÇA8

NERVOSAS
- Consultófrio: Edifício Am6t1.

, NETO
'

- Rua Felipe Schmidt. Consultu:
Das 15 ás 18' horas -

ltesldência: Rua Alvaro de Carva
Iho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
;(lJ�URGIA GERAL -, ALTA {jJ.
RURGIA - MOLll:STIAS DE 8JD.
•.•. NHORAS, - PARTOS .•.

"ormado pela Faculdade de MedI-
eínna da Universidade de S10

Paulo, onde foi assistente por 'ra·
nos anos do Serviço'Cirúrgico do

Prof. klfpio 'Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl
lIares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários e trompas. Varlco
ceIe, hidrocele, vartses e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
BESIDtl:NCIA: Rua Esteves JU· -

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade Ile

Florianópolis
.

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos, c&pee1aJ ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFI.4

Doenças do sangue e doe nervos.

Doenças de, senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. IS

horas.
Atende chamado. a qualquc- hora,

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

les, 18. Fone 702
aESID1;:NGA.: Avenida Trompowski:

62. Fone 766

g .S-rADQ-Quinla te.ra.· 5 de Setembro de 19415

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS,

Dos Serviços de Cl1nica Infantil dll
Assistêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE. CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
ehado, 7 (Ediflc1o S. Francisco).
Consultas das '2 às 6 horas

RE5ID�NCIA: Rua Marechal Gui
lherme, I; Fone 783

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
irnetor do Hospital",�ÇNerêt' Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRÍANÇAS
Consultório: . R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No.
vembro \ 'ltQ!õ da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone nianual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
. DOF.NÇAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITMS
DE AMBOS' OS .. SEXOS - 'RAIOS
INFRA - VERMELHOS: E ULTR.!.-

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vías UrinArias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite ameblana.
Fislot.erapia -:- Infra vermelho,
Consulta: VItor Meireles, 28.

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

- ,Resid� .,vldal ..Rarnos., 66. "
-

.

- FODl' 1067 -

...

E�CRITÓRIO JURtDn:;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dtretore dr. Elfsiârfo de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - ,"one 54 - Caixa Postal 54

Enderec;o teJellráf�co: "Elibranco" - Lajes - St. Cataria.

AUTOMOBI�ISTAS I
Afençao·

Pax'a o .eu dínamo ou
.

motor de arranc.o

OFICINA INALD__
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

,-

7

Cumprirá- seRtença -ua flrea·

DR. MADEIRA NEVES
Médico especiallstà em DOENÇAS

,

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prâtíca no Rio de Janeiro
CONSUVIlAS, - ,Pela amanná: Idiariamente das 10',ll0' às 12 I1s. à
tarde excepto aos sábados, das 14
As 16 horas - CONSULTÓRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Moscou, (U. P.) - O che-
.

LeIO Okhotíd a 15 anos de servi-
fe da Guarda Branca do Tsar, dão penal.
tenente-generàl Semyonov, foi Bemyonov, de 56 anos, líder
.condenado à morte na forca, e dos russos anti-bolcheviques na
cinco dos seus sete co-reus fo- Mandchuria, inimigo ativo dos
ram condenados à morte por Sovíetspor um quartel de sé
fuzilamento, sob a acusaçã-o de culo, pediu mísericórdia ao trí
carregarem armas eontra a bunal, na sua declaração fi
URSS e de fazerem espiona- nal, lembrando a confissão que
gem para o Japão- fizera.

Os réus a serem fuzilados Dos que receberam senten-
são Constantine Rladzaevsky. ças de morte, sómente dois de
Alexis Bakshaev, Leo Vasílevs- clínaram de pedir clemência.
ky, Boris Shepunov e .Ivan afirmando que os seus crimes
Míkhailov. eram muito grandes, - She-
O ex-príncipe Nikolai Um- punov, de, 49 anos, nobre csa

tomsky foi condenado a 20 rísta do Azerbaijan, e Mikai
anos de trabalhos forçados e lov, de 55 anos.

financistas ianques
e â nóverConstituiçdo

Viage0s
PELO

Expresso' Noturno do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS, - JOINVllE
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOIHVILE:
1 da madrugada.
7 da manhã.

SAíDA DE JOIHVILE: 10 da manhã.
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS: ,- 5 da tarde.

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

Em Ioinvile - no Hotel, Príncipe
.. , .

Os

Washington, (Uníted) e homens de negocies não e,
Declarações feitas pelo secre- no entanto exata, por ambí
tárío do comércio Henry Wal- gua, porque o verdadeiro seu

lace, sôbre a conveniência de tido do pensamento de Walla
uma expressão industrial rá- ce é de. 'que os grupos f'lnancei
pída e racional no México e ros, ao contrário do que foi di
no Brasil, causaram sensação vulgado, temem justamente
e foram recebidas com geral que a nova' constituição brasí
aprovação pelos círculos pan- leíra venha a ser demasíada
americanos de Washington. nacíonalísta e não dê suêícíen-
Reforçando o pensamento tes

-

garantias ao capital els

de Wallace, algumas persona- trangeíro. Em tal caso, o ca

lidades acreditam que apenas pital norte-americano recuará
a formulação de certos 'peritos dirunte dos ricos.

w...... . ......1Ii ... .- ......

COMPANIIIA "ALIANÇA DA BAtA'"
,..4.4�-'.. 117•. - lê".: I A I A
IlfC:SDI08 • T:aAJf8POKTIU'

�- - -!. � ..• -,
.... _ ..

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPrTAL· E RESERVAS
Respon8abi1id�elJ
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 9Q{'I.606,3o
5,978Aol.755,97

67.0531.245,30
142.176603,80

..

fi

Sinistros pagos nOb último", li) 80011

RespoQsabilidades ..

98.687.816.30
76. 736,40! ,306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ci� Araujo
e José Abreu.

IW ... -.......

ao cartaz" a questão jugos
lava-esta�unidense

LONDREH, (U. P.) � A rá:dio de Bel/grado divulga uma
nota dos Estados Unidos, datada de trinta de agosto, na qual
se nega a responsabilidade da YUigotsJávia pela morte dos
cinco aviadol1es horte-ameri:canos. Ao mesmo tempo, a nota
cita várias pretensas violações do território yugoslavo pelos
a.viões norte-ameri'canos, depois que ,Tito suspendeu a ordem
de fazer fogo contra- esses,aparelhos.

MELHOR SABOR •••
MAIOR EFicáCia •••

Pela sua pureze 100%. o Oleo
de Figado de Bacalhau, de
Lanman & Kernp, apresenta.
um sabor 'açei<li!lvel até pelas
crianç as e pessoas de estôma
go delicado Além disso, sua
ef lc acía é assegurad-a pelo seu
potencial em vitammas acima
do padrão fixado pela (arma
copéta norte-americana. Nas

convalescenças. no periodo do
crescimento infantil. na fra ..

queza geral etc .. exija o Oleo
de Figado de Sacallliau. de
Lanrnanz, Kernp, conhecido
no Brasil, há mais de 100, anos.

ó-&aiA
figado de Bacalhau
DE lANMAN & KEMP

Os maiores obtidos
até esta data
Buenos Aire�' (United) �

Com grande amimacão e inte
rêsse, reafízaram-sa operações
no melrcado agro-pecuário de
Avellaneda, registrando-se pre.-I ços recordss para cordeiros.
borr-egos e' ovelhas. Com e.fei�
to, entre as vendas efetuadas
destacou-se. a de· 232 cordeiros
-especíaís, cruza, caras-negras,

I
a Cr$ 147,50 cada um, adquiri
dos pelo 1\�i-gorífi.co Anglo e
remetidos a pe-aça pelos siso
Brizue.Ja 'e Arocqua. Também

I o estabelecimento Swift de La
,
Plata .cümp,rou três lotes de

I borregos, compostos de .

325.100 e 61 animais, a .

Cr$ 157,50 por cabeça, 67 ove
lhas caras-n.egras, _ remetidas
pelo sr. Horácio Samóhez Elia
a Cr$ 195,00 cada uma, sel1ld�
comprador o frigorífico Anglo.
Esses preços 'forram 0'S maio

res obtidos até esta data nêsse
mercado.

lheiro da ihllJtraQilO ....._ ____
lhe. em 1UIIi......l geeto, _ a6Iioe do
excelente aperil:lYo XNOT ...
_ v. Sia. ele _tar ....
- • &,eaâleca:EStEETM
BEI'1 O I1EU APEIIITIVD

, pnED!LETtJ!' ,

. filtj��(S] I �.
V/'fPf)O/)(/TO DA KnorQ,llfb••('(J!f. EU�'"

. IT.....A. ...

DOENÇAS NiERV'1""SAb,
-

Com os progressos da medie_
hoje, as doenç_ 'nervosas, quande
tr.atadas em tempo, são male.il per�'
feitamente remediáveis. O �urandei�
l'ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na ..
donal de' Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gr....
tuitamente os deentes nervosos fll••
digentes, na Rua Deodoro 2%. d•• ,
às 11, \horas. diàriailllenk

.
,

Fabricante e distribuidores das afamadas coil- Jfecções "DISTINTA" e RIVET. Pos!Jue ,um gran-

..
,',de sortimento de casemiras. riscados, brins

bons e baratos. algodões.. morins e' aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentf' dos

II
melhoraa Eóbrlca.. A Casa •A CAPITAL" chama Q atenção do. Snl"8. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma .

'

_.._.. ....vl.·••i.t.a_Q.nllt••e••_d_e_e.fe.t.u.o..r.e.m_•••u_a••_-.c.o.m.iIIP.rllla.IJ.,_M_A.T_R_I.Z_.e.m_.Fijll_o.rlllillllo.n",='.'_-_.F.I_L.I.A_I.S_e.m_JiBgl.ulllm_8.n•.rilII°aU_I1i_L_oillli.8l1l111°_wWlmU: ••IIIJJtm1!kIlll'_l1li.mi_"!IIIIl�W;
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Dentro em dois dias o Brasil estará definitivamente integrado nos quadros cons
titucionaiss Esse aconteciment-o" de marcada importância, será festivamente 'come

morado em todo o território nacional.

parlamentares
Rio, 4 (E.) - Foram sUb-I pressão - 78 'constituintes;

TIl€tidas á votação três emen- contra a supressão - 168.
das relatívas ao art. 209, que Da bancada pessedísta vo

estava assim redigido no pro- taram a favor da emenda o;

[eto: srs. Crepori Franco, Castek
Art. 209 - As imunidades Branco, Brigído Tinoco e As

dos membros do Congresso drubal lSoares. Toda a banca
Nacional suosístírâo durante o da t'rabalhista votou pela su

estado de sítio. Mediante maio- pressão, bem como a bancada
rra absoluta de votos da Ca- comunista.
mara ou do Senado, poderão; Nos termos do acordo esta
todavia, ser suspensas as de belecído entre o PSD e a UDN

Deputados ou Senadores de- a maioria dos representante E' I

terminados, cuja Iíberdade se udenístas votou contra a suo

torne 'manifestamente incom- pressão, aceitando a formula

patíveís com a defesa da Na- dos "dois terços" como "ma]

ção ou com a segurança das menor".

ínstituíções politicas ou sociais ..-------------

A primeira emenda era dos Prof Dr Odilonsrs. Prado Kelly, GUI1gel de. • - •

Amaral Valente e Acurcío 6ullotl18 AguardadO com
Torres, vice-líderes da UDN,

8USI"edade O dl·S-do PTB e do PSD, respectiva- Chegará ho ie li este Ca-

mente, que pediam a substi- pital, em avião especial da
d Btuição da. expressão "maioria Panair, o professor Odilon curso e yrnes Rio, 4 (A. N.) - .Informa-se riam mais 10. Uma emenda do'

absoluta de votos" - metade Gallotti, que vem, a con- 'Paris, 4 (U. P.) _ Fun-

I
que nos trabalhos da grande deputado Soares Filho opinan-

mais um do numero de mern- vite do Snr. Interventor cionarzos norte-america- comissão constitucional, realí- o pela fixação conforme - a

mos de cada Casa - por "dois Federal, visitar os Hospi- nos revelam que o sr. Bur- zada ôntem, de manhã, ficou população financeira de cada

terços dos membros", o que tais de - Psiquiatria do nes promoveria o seu âis- I assentado que o futuro Conse- Estado, refomnou o texto pri--
tornarda mais díficil a cassação Est'ado. curso na sexta-feira. E as- lho Mun�ctpal do Distrito Fe- n:e�ro das Di'sp.osiçõels. Transi-·
das imunidades. Juntamente com S. Se-

seguram que será uma de- deral sera composto por 50 ve- tonas que contínha ainda um'!

O udenísta Nestor Duarte nhoria viajarão 14 médicos cloração 'âe grande impor- readores. Acentou-se, também dísposítívo determinando a'
desejava a supressão total de psiquiatras. tancia sobre a politica na fíxação do numero de de- eleição para vice-governador-
artigo 209 ,e o -sr. Luiz C.arlos O Dr. Odilon Gallotti, dos Estados' Unidos. A. putados ás' futuras constí- estadual. Uma emenda do de-

Prestes desejava a substituição que há muito tempo está importancia que se atribue tuíntes estaduais. O texto prí- putado Ferreira de SOUJsa, po-
desse dísposítívo pelo parágra- residindo na Capital Fe- a 'essa viagem, está sendo mitívo das Dísposíções Tran- rém, fez cair naquele dísposi-
fo 6° do art. 182, que limitava deral, é docen te da Facul- aliás, jrizada pelo fato do �Ltórias mandava acrescentar tivo. Caberá, assim, ás Constí-

ainda mais as possíbilídades dade de Medicina do Rio
sr. Burnes ter ordenado a

dez representantes ás assem- tuíções estaduais criar o car--

da cassação das ímurrídades., de Janeiro e atualmente
reserva dum avião espe-

bléias díssolvidas em 10 de no- go de vice-governador se assim

O sr, Nestor Duarte lembroiz dirige o Hospital· Psiquiá- cial para a imprensa. vembro de 1937. Deve ser lem- entenderem as respectivâs As-
ao presidente que, sendo a sua irico do Engenho de Den- brado que aquelas assembléias sembléías Con:smtuintes Esta-

emenda supressiva, gozava de iro. CASA MISCELANEA di�tri foram compostas de deputados duais. No 'dta seguinte ao da:

preferência regimental, mas 'Ao ilustre filho de San-

I
buidcra dos Rádios R. C. A eleitos por sufrágio popular f promulgação. da nova Constí-

o sr. Luiz Carlos Prestes re- ta Catarina apresentamos
I Victor, Válvulas e Discos maís os deputados classistas tuição, a Assembléia Constí-

quereu preferência para vo- as nossas bôas vindas.
.

Rua Conselheiro Mafr' I fi. esses todos se acrescenta- tuínte fixará o subsidio do pr c-

tação da sua emenda, tendo sídente e do více-presídente da

feito o mesmo requerimento Perdem terreno os comun,·slas chl-ue,ses Republica para o primeiro pe-
o sr. Costa Neto, este para a rindo constitucional. Ficam
emenda dos vice-lideres de aprovado, ainda, que 15 dias

PSD, da UDN e do PTB. Nanking, 4 (U. P.) - Fôr- 'de Yenan oponham séria resis- tensos preparativos de resis- depois de encerrada a função'
O requerimento do líder co- ças nacionalistas c h i n es a s tência ás tropas nacionalistas tência para deter as forças na- da Assembléia Constituinte, a.

munísta foi rejeitado e apro- avançaram dté os suburbios Em Harbin os comunistas cionalistas que se aproximam Camara e o SenaJdo separar-se-.
vado o do relator geral. Mas Ide Chiheitinç, ultimo txüuar- estão também efetuando in- da cidade. ão. Nesse dia, também, de ex- ,

antes. de ser feita a votação 1e-1 te em mãos das [orças comu- • • _ •
cepcíonal si:gnifkação hístórí-> -

������=�s�en��ri;�.ad�u����:� �!�:�d�aob;�;�����esdeO���:i� aCidente com um aVia0 da Alr France ���O�!=a�i�����:r:: f��=:
recído �,ue.a votaç� <!a �m�n- e de .apenas �oras a queda da Paris, 4 (U. P.) _ O avião mas quebradas. As pessoas

ra � seu re��ctlvo pod.e�, que'
d� d�s dois terços nao preju- reieriâa Zocal'tda�e em. poder da Air France que levantou que escaparam com vida no I entao encetará o eXeI"CICIO or

dlcar�a somente a emenda su- d�s tropas de Chzang Kai Shek. vôo de Paris, para Londres, na desastr:e do avião da Air Fran-
dínário da sua tarefa de legis-

preSlS1va.
_ . A!nda �� �cordo com inf0-rma- manhã de hoje, sofreu um aci- ce, devem sua salvação ao ins- lador, derst.aJCada do Executivo.

Pesta .� votaçao a refenda ç�oes ofzezau; as tropas naczona- dente' pOUJcp.s ,momentos
-

de- petor de poUcia Robin, que to
emenJda fOi, 8: �esma a:�rova- lzstas nessa z�:)'}:q, avançaram pois da partida. Um dos mo- mava um café naiS proximidada por unammid.ade, p01S. .

a qUG:renta _quzl?metros nestes Itores falhou, ,e o aparelho cho� des do local.
ban:cad-a com.umsta decidIU ultzmos tres dzas, apezar da ,cou-Ise contra UJma fáJbrica e -----------_

apOla-I�, �m VIsta de ter fica- forte rresistência oposta pelos irrompendo em cima. Dos vin- PreV.I·�a-o, do te.mpodo -prejUdIcada a emenda Luiz comunistas_
.

te e um passag:etroo e cinco _

Car�os Prestes. Entremente�, os comunista5 tripUJ1antes, só escaparam qua-
Prevlsao do tempo até 14

�
Frnalmente, posta e:r;n vota- de Kalgan afzrmam que a ci- tro paJSsag'eiros e dois tripu-

horas do dia 5:

çao 8: emenda supreSSlva de dade não será abandonada (:: lantes, sendo estas aiS duas 'l1empo: bOm, paSsando a

�tona do .sr. Nestor Dua�·t� que serão. repelidos tod.os os aér.o moças de bordo e além instavel, com chuvas e trovoa
fOl a mesma daJda como r�JeI- a�aques nacionalistas. Na ca- disso, pam Icumulo do .azar.

das.

tad�, tend<! � 'Slr: Hermes L�a pztal �e Jeohl, em poder dos houve mais uma vitima, pois Temperatura: entrará em

pedIdo �eriJf:lcaçao de votaçao 'Cfl!!!:Ynzstas, observam-se gran- uma das az-as soltou-se e caiu
declinio.

o que fOI. feIt� com,os resulta- eles preparativos de defesa, pe- na cabeça de um pedI1eiro, em-
Ventos: do quadrante norte

dos segumtes. a favor da su- lo que se espera que as força5 penhado em 'sUlbstituir aIgu-
a prinJCÍipio rondando paira o

sul, c�m rajadas frescas. Buenos Aires, 4 (U. P�)
�e.mpe!a�uras extrema� : de As propriedades .inimigas na:.

h'OJe. maXlma 23,1 mllllma Argentina serão cOfilPletamen-.17,6. te liquidadas brevemente, en

Ouve, aos sábados, das 17,30 I contrando-.se mui1io adiantadO$
horas, ás 18 horas, o programa (OS planos traçados neS'� sen·

d�. Juventude.Estudantil Ca-I.tido pelo Govêrno. Foi o que"
tohca, do Instituto Coração de anUlllCiou o chanceler Bramu
Jesus. I glia. Ainda \Segundo o mesma'
"Eu sou o Caminho, a Ver-: informante todas as proprie-

dade, aVida". dades em questão serão nacio-
Viva eriste Rei! nalizadas.

.

Florlan6polla, � �e Setembro de 1946

'As imunidades

PARA fERIDAS,
ECZEMAS'

\
'

INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ES P IN HA S,-=-.:�!C.NUNCR EXISTIU !GU�L

•

VOLTA REDONDA. - ABASTECIME,NTO D'AGUA. Vista' parcial da t!<stáçào de
,

tratamenio dágua, aparecendo os ianques de decantação. Volta Redonda

consumirá 1,7 vêzes mais água do que o Rio de Janeiro, cabendo
às necessidades do alto-fôrno a maior parcela.

o que ficou aprovado pela grande
Comissão Constitucional .

Serão naciona
lizadas·

f
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