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Em o «Dia da Pátria»· elevemos os nossos pensamentos para os que, expedicionários
do Brasil livre e soberano, repousam, depois de cumprirem o mais nobre dever - o
militar - no Cemitério de Pistóia! Em memória desses heróis dediquemos no dia máximo
de nossa nacionalidade, .

um minuto de contrito silêncio, fitando a Bandeira auri-verde I
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o mais alto órgão de P.S.D. rafílíceu a candída-.
tura do senador Nerêu Ramos para a vice-presidên

cia da República, por 39 votes, contra 3,
Rio, 6 (A. N.) - Reuníu-se hoje, na sede do P. S. D., o

seu Conselho Xacional. Desde cedo desusado era o movimento
que agttou as salas daquela sede partidária. Os maiores nomes

da política nacional do partido majoritário, alí estavam pre
sentes. Tratava-se de assentar, em difinitivo a escolha do can

didato pessedísta à vice-presidência da ReIJúhlica. Submetida
a questão à-votação, verífícou-se que o nome (lo senador ::S-e
rêu Ramos, líder da maioria e cujo nome já havia sido 'indica
do anteríormente, alcançara maioria absoluta, Os votos fo
ram assím computados: Nerêu Ramos, 39 votos; ltlelo Viana,
3 votos; Costa Neto, 1 voto e, em branco, 4 votos.

I
IRenunciaram aos]
seus postos
Santiago- do Chile, 6 (t!. P.)

-- Renunciaram -os seus p().SGQ�
no govêrno quatro ministros'
socJ&14&t$5: .

..

Descrporeceu O [to da
barba do projeto

Estambul, 6 (U. P.) - Reina grande agitação entre os
fieis muçulmanos da Turquia. Mas não é por motivos políticos,
e sim por causa dum tremendo sacrilégio que acaba de ser co

metido na mesquita de Galip Debe, Alí, foi roubada uma cai
xinha coberta de pedras preciosas, que encerrava um único fio
de cabelo da barba de Maomé. Muitas mesquitas turcas pos
suem uma dessas relíquias do profeta, diante da qual os mu
çulmanos se reunem nas grandes testas: mas é a primeira vez

na história ·que uma delas desaparece.
.

Comemoracões. de hoje
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 Fuzileiros do 14° B. C., Cia .. de
Jnfantaría da Base Aérea de Ioríanópolís, Estabelecimentos
de Ensino, Entidades Civis e Esportivas. .

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

às 10,00 horas - hasteamento do Pavilhão Nacional pelo.
Exmo. Sr. Interventor Federal, na Praça da Bandeira.

às 10,30 horas - Desfile em continência ao Exmo. Sr. In
terventor Federal e demais autoridades, postadas no Palan
que armado à rua Felipe Schmidt.

-

RETRETA
Comemo!l'ando-se hoje - DIA DA PÁTRIA. -

a data máxima de nossa emancipação politica, a banda de mu

rica do 140 Batalhão. de caçadores, Ievará a efeito na Praça 15
de Novembro, ás 19,00 horas, uma retreta, com o seguinte pro-
'grama:

.

la PARTE -:

Hino da Independêricía � F. Braga
La Trlwiata -:- Fantasia G. Vel1di
Festa de Cittá - Sinfonia. '.' V. Feli!ppa
A Casa das Três Meninas

Pot-Pourry Bchubert
Tenente Romariz - Dobrado G. Martins

2a PA:RTE
'

Rio Branco - Dobrado F. Braga
Cavalaria Ligeira - Ouverture Franz Von Suppe
Estrela Confidente - Romanza Vicenzo Rabaudi
ViU'va·Alegre - Seleção .;............ Franz Lehár
Hino 7 de Setembro F. Cardoso

Dia da Pátria
Hoje, 7 (II' Setembro ...
A data, por si só, não revia

significado .maio!' - um dia co

mo outro qualquer. Acontece,
porém, que o hi"t61'ico eJJi"ó
dio da Iíbei-tacão pátria -

.cujas hiinlÍcias vêm COnOSC!l4
desde os l'·l.'illlf'Íl·OS contatos
com os bancos da pS('ola �

OCOI')'eu justamente 'IIIm 7 de
Sete lJlbro.
Daí a signtflcaçâo tôda espe

r'ía] de que se re vestr- o dia de
hoje. Fular em 7 ({I:' Setembro,
nara o brasíletro. é evocar ·Pe
dro I, é lembrar o Ipiranga, é
recordar José, Bonifácio é trazer
novamente à memór-ia a ima
gem do quadro feU)\ em que
ritor :\fl'irf'lIes fixou o' supr-e
mo momento da emancipação
naciouat.
Carla 7 de Setembro que pas

sa nos faz retroceder no tempo,
Mp aquela época aureolada de
poeira e romantismo, em 'que o

Brasil-Colônia - colhendo fru
tos do exemplo heróico de Ti
radentes - asptrava liberdade,
sonhava emancipação, ansiava
por independência. Faz-nos re
cordar a stmpátíoa figura do
jovem e impulsivo príncipe
português, a cuja voz 'deve o

Brasil o brado célebre e dectsí- I
vo em seu destino: o "Jndepeu-
dência ou MOI·te !".

.

* * *

. ."Independência ou Morte!"
- exigira D..Pedro e, com êle,
em cõro, o Brastl tnteíro.
A democracia de hoje, quan

do, passados 124 anos, a pátina
do tempo reveste já o históri
co incidente, continua a ratifi
car a afh-mação do prmcipe Ii
ber-rador- a independência, a li
berrlarto é o bem maior e mais
valioso dos homens e dos po
vos, colocado acima de tudo, qui
çá da prõpría vida.

�ão !lt'''cul'emos de conservá
la, pois. Que o exemplo dos he
róis que avultam de nossos qua
tI'O séculos de história nos es
timule .à defesa da autonomia
l)át.ria. "O Brasil para os brasi·
leh'os". Desvencilhemo·nos de
ideologias advNlas, libel'temo-

. 110S oa imitação (le culturas es

tranhas, emancipemo-nos da su

bOl'dinação econômica a países
estrangeiros.
Se não podemos ser auto·sufi.

(';entt's, pois illegàvelmente in
dispensáveis são as relaçeõs de
tôdá. esp{icÍf� entre os países, (le
vemos, porém, conservar-nos au
tônolllos. Todos os países mere·

cem nosso ['espcito e nosso aca-

Não poucas ser ão as manifestações que o povo brasileiro
tributará ao seu lídirr:o Pr esid=n te, General Eurico
Gaspar Dutra, no transcorrer do Dia da In.dependência.
Nós, os que labutamos diuturnamente em nossa tenda
de iornaliet:e atentos às manobras dos inimigos da Pá
tria, nos sentimos a vontade para nos associar iiquelas

manifestações.

A imprensa e-penhore
,

nossa
.

Consütuícéu
. ."

Madrid, 6 (U. P.) -- O [or-' I subverter a ordem política e

nal ABC publica um edital social, entregando aos tribu-

I
sóbre a defesa dos democratas naís de ju�tiça aqueles que (0-

contra o "cavalo de 11roy. .1'·: metam cnmes contra a segu
que seria o comunismo, citan- rança externa do país ou con

do o exemplo. do Brasil; qUE;' tra as ínstítuíções militares
diz, nação profundamente de- proibindo o runcíonamento de
mocratíca, discute nn momen partidos políticos cujos progra,
to sua' futura Constituíçãc, C mas d� ação sejam contrários
ABC qualifica o projeto \ de aos díreítos fundamentais de
"obra penteitaments equílí- homem. O Brasíl, vem SUpOl"
brada, que não esquece um sé. tando os ataques do comunis
díreito huma:no", acrescer.tan- mo miiitante, e termina: "A
do que, apezar de tudo isso, a futura Constâtuíção Brasileira
Constituinte brasileira negará é liberal o democrátãca, porém
si tal projeto for aprovado defende-se. Sabe que o "cavalo
qualquer propaganda paro de. �oya" tem o ventre cheio

I
de explosivos e não. quer dei
xa-le entrar. Isso é pouco mais

I
ou menos o que fazem todos os

povos que não caíram da cor

tina de aço e adverte o grande
perigo para a humanidade nes

tes instantes crãtícos e sem

dúvida cruciais".

As declarações de
Byrnes causaram
sensação
Paris, fi (U. P,J As

declarações do sr. Burnes,
insietinâo tna breve cria

ção dum govêrno ' central
para a Alemanha. e recu

sando a separação do Rulu
causou grande decepção
na França. I No . entanto,
ainda no há comentário
oficial a respeito.

a

tameuro - nenhum dêles, nossa
subordinação, nossa subserviên
cia.
Hahltucmo-nos a pensar com

nossa pl'ópria cabeça, a agito pnr
nós mesmos, a trabalhar pelo
Ilesenyolvimento do que é nos

so, a valol'Ízar o que é de nossO

Jlaís..

Somos uma nação nova e pre
cisamos evitar, a todo custo, a

permanente dependêucia, qUg
se podt' transformaI' t'lJI subor·
diJla\:ão.
Em qualquer setor - no (la

economia como no tia cultura,
no ria administração. como no da

política - afirmemos, sempre,
com Pedro J:
"Ou lndept'u<lência 011 Mor-

te !"
(c::nNG)

l�presentou
Icredenciais

WaJSlhingtQn, 6 (U. P.) - A
Casa Branca anunciou ofícral
mente que o novo embaixador
argentino em Washington, sr.

Ivanisseviech, apresentou cre

dencíaís ao presidente Trumnn ,

suas

o caso Degrelle
BRUXELAS, 6 ,u. P.) - o

Ministe'rio do Exterior anun

cia que a BéLgica apresentará
oficialmente à "UN" o casO"

Degrelle, chefe "rexista" bel
ga que conseguiu deixar a Es
panha, para destino desconhe
cido, depois que o governo es

panhol se recusou .a entregá
lo aos aliados para ser julga
do.

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sob a presidencía do sr. Ar- leiam
túr Pereira e Oliveira e secre

tariada pelo dr. Bíase Faraco,
esta Saci\eda;de realiJzou uma
sessão extraordínaría, na se

gunda-feira passada, cujo iim
precípuo foi receber a visita e AUM'EN'TEouvir a conferencia do protes- I "

NOVIDADES DA MODA I /Se,rá por causa do. mistral
sor Guerreiro de Faria. 'I '

PARISIENSE ! purificador? Por causa da sol
.

O ilustre homem decíeneías, seus negócios em S&o Paris- (S. F. L) -, Para.;que.destila as essencias me-
,

.

.

I Paulo, confio não-os a .

1 Ih d
'

bí ?.que le !professàr .de UroIogla, "
. vestidos de "soirées", a guns j I ar o que um aiarn ique;

na Capital Federal,' foi sauda- MARIO SCHAEFER i�oristureiros' parislenses=-ado- .Por causa dessa .flama íntei íui
do pelo presidente da sacie-I Representante taram, mesmó .para o verâo, "

de que os homens da Provença
dade, que lhe apresentou as veludos suntuosos, de .

cores. têm em si o foco ínestínguível ?
boas vin,das.. _

.

I
Caixa Posta}, 5756

I
esbatidas ou em diversos tOllS: O alho, �ali, r:�o é li_vre .comoAgradecendo, o prof. Guer- E d TI' M' '. I que se misturam numa gama um refrão militar. � delicado,n. e .: aue y,reíro ?:e Faria manifestou o seu

I
suave. Golas de renda guarne- puro, poético, corno um verso

regozijo por encontrar-se em. ------- cem os decotes muito abertos. de Mistral. É, ingerido sem es-
seu torrão natal e .poder falar I \lACHADO. CIA., Outros constureíros usam o fôrça. Sua digestão não per"á nobre classe médica barriga-

,
'

:.. organdí, a renda, é o. filó, cri- i turba o sono. Melhor ainda, É ••••• ·NC)SSÀS· SECÇOÉS·
... -

'

verde. AgêDCio•• R.pr�.ntaçõe. em 'ando' lindas "toilettes" vaporc.:,'.um soporífico a:dmiravel? .Pro-
Direção de:A, seguir produziu uma bri- .o.l'GI sas, ás quais a roda vem au-] porcícna sonhos cheios de lOU- BARREIROS FILHO• Mdtria; Florian6poU. .

l'
. 'Iharitdssíma conferência, abor- .

J p' !II menta.r a fe.minilidad.e. SÔbl'.e I
reiros-rosa e o

lvelra.
s de .prata. ' Notas Politisas

,

to
' Rua oão iato i n, .

I
b b h Notas Locaisdando a pat logía do ureter, Cctisa Poatal, 37 as salas muito amplas, a ra- son os em que ,nos imagi- Artigos de Redação

. reportando-se á numerosos

ca-I
FUiel; Creaciútno

" dos e grinaldas mostram sur na�os deitados
.
�ntre os pi- Página Literária

'

SOS que teve .oportunídade de Ruo Floriano Peisoto, ./D díversídade encantadora. ve-,nhelros, em um leito de ervas SIDNEI NOCETI(Edit. Pr6prit»- .

âtí c
-'

d S a. examinar. Realçou o valor da T.l.........m-- •• ·PRIMOS. em-se molhos de flores na cín- acroma lCa.s, enq.uanto, ent 'e o, ronrca a eman
- •• - - Economia e Finançasuro-radiología, 'como recurso I Agent•• '\\0. principal. tura, decotes que abrem em tiramos, brilham docemente a.. � Vida Bancária

propedêutico e orientação no muDiclpla. do E.tol)o oval sôbre os ombros caídos e I vagas do MediterI1âneo,' sob Notas Científicas
tratamento. Por fim abordou a [enfeitas variados.' •

. um azul. tão profundo quanto Notas Rurais

1 Estátisticarelação da urologia com as ou-, I. Sôbre "toilettes" assim, é di- e as. . .

Nem Todos Sabemtras €Sip.e:cialidooes, .sobretudo Lab'orato' r'1·0 [ricu vestir um casaco. Mas as A. DAMASCENO
b t t

,. .

dí t
. .

.

t t I + t
. Ficám para o fim o' estra- Govêrno do Estadoa o. s e ricia, pe ia na e gme-

.

.

jaque as.cur as e argas, tan o gão, graças ao qual se reforça Notas da Prefeituracología. na moda, acompanham perf'eí- e se caraqtanza um môlho Vida Escol�rA substanciosa conferência Radio-Te cnico-Electron tamente os vestidos de noite. branco; a salsa- que, tostada e
Religião

do. erudito catarinense foi ílus- Fundado em 1935 Essas jaquetas podem comple- apertada na manteiga, é o. �_
Jurisprudência

trada co.m nume·ro·s.as proje- Montagem de !'tldios. Ampli- tal' se com' abas de forma ja � - Vida Militar -

W -" -

companhamento índíspensa- ,Noticiário, do ExteriorçÔ€S.
,

HcodoreacTranami••ol'e. ponesas Sãó de "taffetas" e Noticiário do País-

Material importad" direta-
"

,

"

.

vel, meio �esistente, que dis-Estiveram ainda presentes a mente doa U. 3. A_ - out.ras vezes ,.,d.., �, ��eludo. I farça a moleza do.s miolos. Ar��o�.d�:;���CELOSesta reunião os., drs. Paulo Ta-' p' t'
.

.

"rOPrle arto
_

I
E eis o tomilho, enfeite das Pelos Municípiosvares, Armando AssÍs, Poli10ro Otom�r Gp,orges Bühm Nas noites de gal� usan2��e colinas tarasconezas, compa- Assuntos InternacionaisS. Tiago., Saulo Ramos,

Djal-I
E:eche - Tscnico - ProfiallioJ'o) navam·ente luvas. E. preCl�o nheiro do rosmaninho que a

Concursos
ma Moellmann, MÇ>.qesto Pri- fcrFfo��a:�p;I�:cpa calçar pelo menos a da mao

j famosa lebre fantásma ,comia. Ar��o�, d�QR;;�Ç�Omo, Augusto de Paula, Miguel, �U(l João Pinto n 29 __ Sob. esqueli,da. u!,?a, �a.s ca.sa;., d� debalde perseguida durante a� I Fatos PoliciaisCavai'canti, Antônio. Batista,
_

luvas
A

de Pans cO�0ca _um c�pe i nos, por tantos caçadores me-
Vida S"cial

Newton Avila, Newto.Í1 Sharp, IJU�.Nt,.;A:S .N�R)'<'�A.� lho. sobre e.sta mao" E posslvellridionais. �i::az�::inina rRoldão Consoni, Lins' Neves, I?om os progressos da m�die!lla. aSSIm, furtIvamente, �er a cer-I E de quanto.s lindos noro' PEDRO PAULO. MACHADOAntônio Santaela, Mario Fer- hOJe, as doençllfi nervbsas, quando I teza de que a maqUlllage e o "b
. .

h d
es

Esportes.

Ped L b
.

d tratadas em temp?, são male.<! per., . t d t- f. .;t ,

os II elrm os . O Rodano de-
••.......................•••reIra, ro O O e aln a os

f�itamente re,me�iavei!,. <? '-:I.n:and.i. pen
ea o es �o,:, �;r el ,os. I

coram essas outras pequena8,
.

T••
'

NTÃIIRsrs. ArtuT Fonseca; Flavio Ta- Flsmo, fruto lia 19norancla, so pade plantas aromáUcas de nosso
I FARMÁCIAS DE PuA "

vares e 'Rubens FrarlÇa. prejudicar O'S indivíduos afetados de Os penteaaos de gala são pa'I's e'rvas b ""t
I.

t I _

Mês _de sd'etembtrO'
.

-

d't·
•

f "'d dOS .

N I' . aO' as Clnzen 'as Estarao de planta0, uran e o mes fi'

.als
en erml a es. ervlço a· quase todos no alto da cabeça h' \

.

'

,.
setembro as secruintes farmácias:donal de Doenças mentais disp.õe . t d' f·t 10 elrosas que embalsama:rn,? 7 (sábado à tarde) - Farmácia Ra;"-'_"

<te um Ambulatório que atende gra.
e 'compor alI). lve,rsos en elOS I liveil'a _ R'l!a Trajano.

_ ,.. d' .

desd" O d"plo "pata'dis'" c I *:' 'i' 'i'
.

8 _ DOl1lll1go _ Farmama Santo'n�namente os oentes nerY0808 ln·' . c . Ui " I ,O 0- ,

I' Agostinho _ Rua Conselheiro Mafra.dlgen�es. na Rua Deodoro 22. da.' <cada em sepaJrado as pequenas PEQUENOS CONS.ELHOS 14 (sábado, à tarde) _ Farmác:a Es-
às 11 "'or811 diàriameDte. ç Ih d' '. - '-', . . I perimç-a _ Rua Conselheiro Mafra..

�o as e olIveIra, noo esque- DE BELEZA . I 15 _ Domingo _ Farmácia Esperan.'
C·e d t··I· tI·

.

!
ça' _ Rua Conselheiro Mafra.� O, na ula men e, os aços '

21 sáhado à tarde) _ Farmácia 'Nel-
de veludo e torçais de cetirD. A massagem, do couro caoe-' son _ Rua :felipe 'Schn';'d!, .

"

'

.

, . . . . . i 22 _ Dommgo _ Far111acla Ne],on _'':c, * 'i' ludoO ·e eX'celente, Faca-a você 'Rua Felipe Schmidt.' .

.

RECEITAS PARA O SE d f A..' "

28 (sábado à tarde) '_ Farmácia Mo-.

. ., U m,esma e pre erenCla a nOIte, .derna· _ Praça li) de Novembro.
PALADAR antes de, se deitar o que lhe' 2fl _ Dc:,mingo -,.. Farmácia Moderna!

. ,,' _ Praça 1:> de Novembro,
prOpOliClanara um sono tran-: O· serviço noturno será .ef�tuacJ'J pela;-

,

quido. Convém, tanto aos ca-! �����cia Santo ,Antônio sita à rua .JoãO"

belos gordurosos, como aos se- .. , ........................•.

00S. Com as pontas doso-dedos,
I
For Paul RE13QUX faça rápidos movimentas sô-

Especiarias, parque tanta (bre todo o cour.o crubeludo; é
severida:de para .convosco.? vivi.f1cante e tônico.
Não sois um dos 'consolos e . A enxagua:dura é o mais im-I

um dos praZieres mais dellca- portante na lavagem da. cabe--Idos' :çlé nossa existência? ça. Deve. ser feita com m\1ita
d

Ent�e as plantas aromáti�às água,' até que esta I saia abso-
0_ .., ,que crescem nesse jaldiln, n2S- lutamente ,clara e não reste

se amado jardinzinho de Fran- mais o menor ·tra:ço d,.e sabão.
"

ça, há .uma ,ql,le desejo c.itar Na última água convem ]un-

I
ahtes de todas as outras, pois tal' uma colhe·r, das de café, de
é empregada: de norte a sul e vinagre ou. algumas gotas de
de leste a oeste. É a cebola me- suco de limão. Si puder supor
ia do.r:e, .cujo perfume pene- tar ,1aJve .al�:ernaltivamente
tran_te e insistente dá aos mo- com: água quente e fria, mas
J..llos essa espécie de �poio 11e- cuidado com os r·esfriados!
cessário, essa base que' nada As escovas de cabelo sujam
pode subst�tuir. ,

se' muito depressa. Durant� o
A cebola insinua-se. Quan.to uso limpe-as com um . pano

ao alho, .impõé-se' ao .paladar próprio. Uma vez por 'semana,
I com 'uma espécie de autoJ;'i- la;ve-..as com. água á base, de

--------------__ dade' napoleónica. 'amoniaco.

S-oc. Ua (ilriDen�e
de Medicina

PDDlicà�õ-es !

recelJidàs
,

Jle,víiSta Vi,tória, de'S: Paulo O'"

, " �6f� �?J5; < :;_\' :� �i " n�.,
-' � ""s� :éO...Ca1ê�iaj

.

-'-, 6ngã:o dós alunos
"'do Co).égío·Catarinens'e'_ N.o 6.
\, Revista do Serviço; Públic'() Nas.

" 2,,� .3 ..
",- 'e' ',••

,

B�letill1Í Econômico ._ do 'Minis-
:t.ério 'das Relações Exteriores
N.o vI:

i\u� nU��( S·
Agení·es
todo dia esta coluna

até o fim
Pedimo. aviaor por

mo. quond'o o' jornal nãó
nO,m••mo dia.

telegra'
chegar

OS TEM�ÊROS
, (ESPECIARIAS)

[ 'ESCRITóR10 IMOBILIÁRIO
A: L. ALVES

'

Rua Deodor�, o. 35 _:_ Foolis.
Encar�ega�se áe: c!>mpra, venda, hi.·
poteca, Jegalização. avaliaçãe' � admi.

nistração de imóveis.
O�lZanizaJ .também, papéis para com

pra d� propriedades. pelos Instituto�
d� -Previdênciá e Montepio Estadual.

J,;.,:._

COMERCIANTE:_ Dá�;-I;
yro à Biblioteca do Centro Aca-

'

démico XI '(i!e. Fevereiro. Con

tribuirás� assim, para a forma
ção cultural dos catariuenses'

,

de. amanhã.!
'

.-

�'Campanha pró-lívro"
C. A. XI de Pev·ereiro).

I· QUEiXAS E REC�AMAÇ')ES
I PREZADO LEITOR: .s� o 'lue 'h.

iTlteressa 'é, realmente. uma providencia
j:Jara endireitar o que estiver erra,do "u

para que ar�uma falta não se' repita; e

NAO o' escândalo Que a sua reclamaçio .

ou qtieixa poderá vir, a causar J enCla�i ..
n�e-a á SE;CÇAO RECLAMAÇOES.
de () 't:STADO; que o faso será levad.o

,

...� sem demora ao' conhecimento de quem
-de dir,ejto; rec&Jendo' v. '8. uma' jnforma-
ç;;f} do resultado. embora em alguns ta.

,sos não sejatn. publicados Ilem a reda
mação 'nem a providên(,la t'Oln,ada .•
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L1RA TENIS CLUBE-Amanhã, dia 8, tarde dans8nte às 16 horas, dedicada. à e,quipe .

juveniLde basquete e volei. Dia 21, tradicional Baile da Primavera. ,Eleição da Rainha
'

e Princesas 'e recep�ão às Debutantes de 1946.

Social Desaparecerão todos os
. vestígio.s fascis,as

Buenos Aires, 6 (-U. P�)

_,
reiterando o empenho em que ternactonaís, teve ocasiao de

---- --------------'-- O mhndstro das Relações Exte- se acha a Argentina de cum- d�ze,r aos j?rnalistas em entre

riores, sr. Juan Bramuglia, pritr com suas obrigações in- vista coletiva:
. _ANIVERSARIOR

I
Dr. Celso Sales - "O nosso desejo é que to-

"
•

•

T
' Assi.nala a etemécíde de a- P'IJLOS 1I11UNICIPIOS dos os vestigios do NazismoSra. Benta dos Santos :NevA"

h-
, ,.

d d
.

li 1'1 1
'

d CA
"

." man a o anrversarro o sr.r.' desapareçam (O pais e o on-
mversasia-se na ereméríds C 1 S lI' d D' ,----

tímente ",h
. e ·so a es, eol1gen lelro a 1-

·de oje a exma
..
sra. Ben�a dos

I retoria de Estradas de Roda- N' d Bl Acrescentou que tôdas asSantos Neves, digna esposa do' .

. otícías e
'

umerioud terrã I gemo
"

propriedades inimigas existen-

.nGússto rp,reNza o cdO� erranso-

sr., Srta. Rute Gualberto I tes na Argentina serão Iiqui-,. US, avo eves,
í

retor da Se- F te i f'
. ci . de

De Blumenau - 5 de Setembro - (Do correspondente). d f 1cretaria do Inferior Ju ti
e·s ejara na e, emeri e

Pr.osse,guiram, no dia de hoje, os festejos comemorativos
da as, con onme o ,pI ano que

_

.

, s Iça e amanhã mais uma primávera .,

h
-

o e queEduoação, atualmente exer- da Semana da Pátrla, com o hasteamento do Pavilhão Nacio- :!-R se ac a,. em execuça ,

cendo, interinamente, o cargo
a graciosa senhorita R u t e nal, frente ao Altar da Pátria, com a presença de autoridades

terminado que seja esse plano,
de Secretário de Estado do ln- Gualberto: fdilndo ornf�mlhentdo da civis e militares, grande número de pessoas; escolares. F' ímda

não haverá mais no país mero

t· J ti Ed
- nossa SaCIe a e e 1 a o er.

�

uma única firma coriiercíal
-terror, us Iça e ucaçao.

I d A G
a cerimônia, os.diversos grupos desfilaram pela ruas da cidade, -

S t N íd C}I
r. 11€S ualberto, competen- ':< * >;: alemã.r .a, eroi a , arva 10 t h' d D'

.

dR', ·t'
'

f êrtd d h'
e engen erro a íretorta e A "G

i Disse ainda que a ratifica-
egis a a e emen e e oje Emprêsa Industrial arda frurá realizar no dia' 7 de Se-

.. f t'
'.

I
Estradas de Rodagem.

.

ternbro, uma festa para os 'Operários, por intermédio da Soe I'e- ção, pelo Congresso, dos acôr-

:md.aIS un:a eis .ho . pnmaver,a , Srta. Stetína Gumichole � dos de Chapultepec e de São
'a graciosa sen aor ínha Nercí- R

'.
t

dade Recreativa da Emprôsa Garcia, Agradecemos o convite F'rancisco na-o virá 'POI' termod C ad'h dílé
.. egrs amos com prazer na f' d d 1 'J.

"a arv o, 1 éta í'ílha do sr.. f "d d ho íe unal
que nos 01 en ereça o pe o sr. Schubert, a quem está entregue , -

1 dLuiz O. Carvalho.
.

e �men e e roje .maIs uma
a orrentação dos festejos. -,

I

,

a exeeuçao (O programa a

pnmavera da graCIosa senho-
. ':< * * Argentina no terreno interna-

rita Stelina G'umi.chole, com- cional, mas, ao contrário dis-Causou surpresa a nobícia da transferência do dr, Arnoldopetente tuncíonárta da Livra- so, só pode concorrer para ace-
I Xavier, delegado regional desta cidade 'para o vizinho munící-ria43,. lerar essa execução.

IUário Farias pio dl€ Itaja.í. Deve ser enviado um abaixo-assinado, contendo Referindo-se à visita dos di-
por certo, de suas inúmeras milhares de assinaturas, ao sr, Interventor Federal, pedindo aFaz anos hoje o estimado plomatas americanos ao presí-.amiguinhas, muitos votos de

jovem Mári-o Farias, permanência desta autoridade, que se tem revelado pela sua dente Peron, para tel ioitá-lofelicidades.
Zuri llfachado capacidade de trabalho, honestidade e perfeita compreensão pejos rumos \políticos que estáIUenina ll'laria de Paula Luz

Regista a data que' hoje
dos deveres de seu cargo, avítando. injustiças, granjeando, as- seguindo em relação ao Con-Festeja na data de hoje mais transcorre o aníversárío nata-
sim, geral simpatia. Endereçamos, aqui, também um apê lo ao

gresso, o ministro Bramugliauma primavera a galante me- lício do jovem Zuri Machado.
sr. Dr. Udo Deeke, D. Interventor Federal, no sentido de ser disse:�ni'na Maria de Paula Luz, dílé- SRA. CACILDA s, EOCARPELLI
mantido em seu cargo o ilustre delegado regional, dr. Arnoldo -"As nações americanq_s,ta filhinha do sr. Haroldo Luz <TO h

. ". Xavier. -I J:" n"-COlre o j e , ° o ruve rao ruo nossas irmãs, cujos represen-e de sua dígníssíma espôsa, natalício da exmo.. s rn . Cacilda ':< * *

D 1 Schmitt Sco r r-el Ii . es pôsu d;' in. T tantes as-sim manifestaram sua
-sra. u cemar S-oare,g Luz. .

O
'emos recebido reclamações sÇ>bre a ques,tão de passa- a-dmiração por nossa atitude,dlJetriaJ, 9r dando Scarpelli e

gens para o bai.rro da ItoupaV'a. Alegam os reclamantes que
-

João Crespo filha do Sr. Jacó Schmitt.
um dos prrOlprietários mantem preços' absurdos, enquanto que

podem estar confiantes em que
Transcorre, hoje, o aniver-' . ,. . a conduta do atual go.vêrno se-

:,sáJrio nataHcio do sr. João }}Ienin:o lUário Cesar o o:utrü contmua f.azendo vIgorar, os preços' �l�.tenores. :Ape�a- rá sempre dirigida delntvo do
Crespo, destacado membro da Transoor,rerá, amq:nhã, o a- mos para as autol'ldadels oCompebentes, no seIlLIdo ,4e evitar, e�- -espí.rito do Hemi'sfél'in � que
Academia Catarinense de Le- niversário. natalício do inteli- se abuso que está Causando gleral descontentamen''to no selO ela se baseia no repudio' a to-
tra� e apreciado poeta. gente menino Mário Cesar, di- da püpulação local.

':' *' * dos os sistema;s contrrários à
'João Ferreira Vaz léto filho do sr. Manoel dos

Democracia e jàm,ais pe,rmiti-Anjos, .poroprietárlo do Salão Solicitamos providência.s ao sr. Prefeito Municipal afim'A data de hOje regista o ani- . rá, nem agora nem nunca, que
-ve'rsário natalício do sr. João Minerva. de ser feito o calçamento da rua ,7 de Setembro, o que virá fa-

o solo da> Nação, tão fertil pa-
Ferlreir.a Vaz, conceituado Sra. Elisa Veran J�acombe cjlitar o traf,ergo, <;1escongestionando o intenso movimento que ra as idéias de liberdade, ve-
'ÚonstTutor licenciado. Ânivensruriar-se-á na efemé- se veTifica na rua 15 de Novembro. S.s., que atualmente presta nha a se,r um ponto de partida

Srta. Elda Damiani ride de amanhã a exma. sra. um relevante ,serviço, 'conchündo o calçamento da rua S. Pau-
°EII"sa Veran Lacombe. 1

.

t
' ,

't bl f' d
. para o que quer que possa per-

Assinal.a a data de hoje o o, preCIsa a acar com urgencla es e pro' ema, a 1m e eVItar turbar a paz, a sülidariedade e,

..:3JniveTsário lllatalício da gen-
Haroldo Pessi um sério desastre na rua principal, talo movimento ve'rificado.

a unid'ade da América".
,til senh'Orita ELda' Damiani, TranscÜ'rrerá, rumanhã, o a- ,� ':< * '

.graoioso ornamento da nossâ niversário ,riataHcio do sr. Ha- O 32° B. C., unidade sediada nesta cidade, eSltá realizando
sociedlld:e. roIdo Pessi, funcionário da" retI'1etas;' num dos pontos p,rincipais da rua 15 de Novemhro,
Manoel Marinho Ferreira Diretoria de Estradas de. Ro- <..razendo grande mov�mento de peSSOar) a êste 10:ca1. Aconselha-
A data qlUe hoje trarnscorre, dagem. mos a 'construção de um coreto, ao lado da estátua do dr. Blu-

.assinala o aniversáJrio m,atalí- LUIZ DE ARAUJO SOl\RE3 menau, na Avenida Rio Branco, para que a Banda do 32° B.C.,
Festejou, ontem lIeu an;ve,'sár;o perlmanente,mente,' realize seus concertos.

.

·cio do s·r. Manoel Marinho Fer- natalíci,o o snr Lui2'. de Araujo
-reira, funcionário da Base Aé- Sc.aru. funcionário apo.entado da

:Tt.�a de FloTianópolis. The Western TeJegraph Compor y Notas desportivas --:- Reina grande entusiasmo para a

Sra. Élida. Deg'oli Correia Dotado de um corácter íntegro, o realizaçãq do campeonato de basquetebol promovido pela Li:aniversariol\lt� recebeu certamente, ga Bll.1Jmenauens,e de D€'SIpo.rtos. C'Oncorr-erão olubes desta ciFaz anos hoje a exma. sra. dos seus amigos. expras.ivas prova.
'Élida Degoli Correia, digna es- de amizade, dade e do municúpi.o de Brusque. Os clubes estão divididos em

A dA' d '

C duas zünas. O campéão da la zona disputará o título com O Campanha Próposa o·sr. n re orrei�, ati-: .ENLACE'vo representa'nte come,relaL .,
camp€ão da 2a. Os quadros estão bem preparados, es.perando-· ..

llIe.nina ll'larla-Lucia ,Reallzar-<se-a no �róxi�o se um magnífico torneio. Imprensa PopularFesteja hoje a sua prill1ei� dIa 10 o enlace matnm-OUlal ':< * *
.' .

ra prima�era � O'alante meni- da ,senhorinha Hedy Blum, É .certa a vinda do A:mérica. de Joinvile; a Blumenau p,ara J:i'lrma�o pelo sr., L_UCIO Ha-

na Maria Lucia
o

diléta filhi- funcionária .do L A. P� L e. fi- disputar uma partida no dia 8 de Setembro com o quadro do u"e.r <_!a Silva, secretarIo da Co�

nha do sr. Adauto Flreitas e de lha do Dr. Heitor Blulm, Dlre- Olímpico. Esta informação nos foi dada .pelo sr. Presidente da

I
ffil?sao Estadual da Campanha

�sua exma. espôsa Leny' Rosa tal' GeTal do Deipartaml€'nto d�sl Liga Blumenaueuse de De�'Portos. Lamentamos que o sr. Pre- pro lrnpr'ens� Popu�ar, rece

FiJ"eitas.
.

"

Municipalidades e de sua es- sidente do OUmpico não nos tenha fo:r:necido nenhuma indica- bem?s. ? ,gentII convlte, que
pôsa senhora Otilia Piracuru- ção ,sôbre b referido jôgo. senslb�llzad:os, agradecemos:
ca Blum, com o Sr. Acácio Ga- Não se sabe, ainda, se o Palm,eiras disputará um jôgo no "Ilmos. Snrs.
ribaldi de Paula Ferreira S. dia 7, pare.crendo haver entendimentos a êste res.peito. Redatar,es de "O ESTADO".
Thiago, alto fUJncionário do NESTA
IPASE e filho do Professor VIAJANTES

- PRESIDÊNCIA' DA FvMsC F�ealiza-se no próximo do-
Marci1io S. Thiago, '

• Ius'petor .
Rubião Matos Tendo segutdo, em objeto de mingo, dia 8, ás 9 hOTas da

Escolar e de sua es,pôsa Senho- Procedente de São Joaquim, serviço, para a Crupital Federal manhã no Teatro Alvaro de
ra Consuelo de Paula Ferreira chegou a esta cidade o sr. 'Ru- ° sr. Márdo Nocl€'tti, a:ssurmiv a Carvalho, a instalação solene
S. Thiago. bião Mato,sl do aUo comércio Pr,esidência da FVMSC, o. se- da ,Comissão Estadual da

A,s cerimonias C'Ívil e reli- daqJlele prospero -Municípi�. nhor Manoel Gonçalves, Vlce- Campanha Pró Impl'ensa Pu-·
giosa serão celebradas na re- FALECIll'IENTOS Comodoro.

. pular. I

sidência dos pais da noiva, .
á Após longa e pertinaz e'llfer-I' Esta Comi'ssão sente-se mui-

Praça Getúlio Vargas, n. 20. midade, faleceu, ontem, na vi- Q' d ;"'- ?
I to á vpntade! convidando ys .

PrOl' paTte da lfioiva paranin- zhíha cidade de Tijucas, o sr. uem per t:;U. 8s., para abnlha:ntar esta 1es
farão o ato civil o Dr, Ylmar Antônio Fleixoto, proprietário Pelo sr. Ju'ião Francisco Tavares tividadle que ,0 povo democrata
Corrêa e sua esp6sa 8enhora da Emprêsa Auto Viação Pei- nos foi entregue um chaveiro prll&o de Santa Catarina leva á ef�i-

A
'

• Q uma corrente. encontrado em Q
t t

.

'1AveHna Pederneiras Cü:r,rea, e xoto que faz a lmha regular noite de 5 do andante, 110 ponto O, com e11. uSIasmo, em pro
o· religioso o Sr. Armando entre esta Capital e aquela ci- do onibus, 110 Estreito. da Imprensa Popular.
Blum e sua espõsa Senhora dade: Sendo pessoa largamen- O objeto achctdo acha-se à. dig- Contando com a vali.osa co�'
Carmem Cribari Blum. / te reloacionada In.os meios co-. posíçãp do seu legítimo proprietá- operação de Cs, Bs., rupresenta-
Por parte do noivo, no civil, n'lerrCiais, foi com pezar qlUe a

rio.
mos nossos protestos de eleva·

o Dr. J.oaquim Antônio S. notícia de seu falecimento es- O décimo quarto da éstima e consideração.
Thiago e a Senhora Olga Pira- :[)alhou-se em n.ossa capitaL O Pela Comissão Estadual da
curuca Denti:ce, e no religioso

I
sepul,tamento do inditoso con- NORTH BAY, (Ontario) 6 - Campanha Pró Impr-ensa. 1;>0-

p Prof. Mar,cHio S. Thiago e terrâneo, efetuou-se, ontem, (U. P.) - Nrus.ceu 14.° filho de I pular
SlJa espôsa Sen,hora G�nsuelo naquela cídade, c'Om grande I Mrs. Oliv� Dione, 1�8e d.<1.:j f,:l-l ;::,:!.Í.c.::; H!J,.1_,ro: c?,a :SiLade Paula FerreIra S. ThIago. I acompanhame'nlto. I mosas qumtuplas DlOne. Secr;et.rul'1o

VOd1 a

A jovem amtversaa-iante, que
é aplicada aluna do Instituto
.de Educação e fino ornamento
da sociedade local receberá,

A Guar'ujá
irradiará

, Segundo comunicação que
recebemos, .

a Rádi'O Guarujá
- a mais popular, - �rradia-' ,

rá .em colaboração com as au

toridades, as testivi,dades éo
memorativas ao Dia oda Inde

pendências.

João Júlio de Olheira�
Deflui, hoje, o aniversário

na,talício do sr. João JÚli.o de
Oliveira, conceituado comer

ciante na ,cidade de Laguria.
Às demOlllstrações de apreço

.;que lhe serão tributadas, nos

.:assoeia,mos, prazerosamente.
Sra. llfirza GIleur R,amos
A data de amanhã regista o

aniversá;rio natl:iJído da exma.

.sra. Mirza Gheur Ra,mos, dig
na espô:sa do' sr. Rubens Ra
-mos, acadêmico de direito e al
to funcionário da firma Hoep
ck S, A. Ind. Com.
llIellino Ottomar E. BoeIl1l
Regista a data de amanhã o

::aniversário natalício do inteli
gente menino Ottomar E.
Boehn.

,�\ri Cábl'al
Transcorrerá, amanhã, o a

\Il!iver,sáorÍo natalíci,o do s,r. Ari
':Cabral, alto func.ionário ban
cário aposentado.
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Cl�UB� 12 DE AGO�rO.--O concerto de hoje, 7 de Setembro,' terá inicio às

21 horas ..

�A Orquestra Sinfônica- dará começo ao baile executando a valsa POl\10N�
Dia 15, Soirée elegante e concerto 'do novo rouxinol brasileiro, senhorita Nazira

Mansur.. Este Iestíval �é dedicado pelo Clube Doze aos associados dos' Grêmios

Americano, Marabá, Icaraí, Boa Vizinhança e Estudantil,

Produtos farlIlQcêuticos crilllinosa-I
mente adulterados

s. Paulo, �Vja aérea) - O Ser- "Vitamina C Geyer", "Acido As-

viço de Eiscalizaçâo do Exército falrma Ltda.), "Cebctrat", "So lu vi- corbico " (Laboratório Mercex) ;

Pa-ofussiomal do Departamento de tín ", "Vitamina C Yucon ", "Acido "Vitamína ,C Spic ", "Acido Ascor-
Ascorbico", (Laboratório Fergty) :Saúde do Estado apreendeu há � bico'" (Laooratório S. P. L C.);

dias, em várias farmácias desta ca- "Solucê", "Cipan ", "Acítrínav.] "Ascor Vírus" "Simtami n" "Kal.le

pital, exemplares 'de produtos Iar- "Vitamma C Wemaco ", "Vitamina Stonl" "Acido Ascorbico "
'

(Laho-
C P C P " "Vitanl] ." "Vitarni

,

rnacêuticos á base de vitaminas e
, ... , ,01 ap IX , I anuna ratório Bionpan ) ; "Injectacemin ",

, subanetendo-os a exame de labora- C" (Lahoratórâo Kolkin);"Acido "Fastil C", "Vitamina C Joner",
tório, verificou que das 127 111ar- Ascorbico " (Laboratório Paulista "Vitamina C Profar"; "Vitamina C
cas exammadas, 48 possuíam o de Medicamentos); "Vitamina C Nova Era", "Ascor-Ibe ", "Acido

teôr de vitaminas programado nas Norge", "Vitadinal", "Citrovitan";' Ascorbico" (Laboratório Mesqui
bulas, enquanto que 79 ou tinham "Vjtamina C Sedar", "Oehmta";' ta); "Derito ", "Viaaànina C Jun",
um teôr abaixo do normal ou só '''Reivax'', "Cosmos", "Ceorvin",( "Vitamín a C Ariston" e "Hemedia".

continham vitaminas nos rotulos.

Estes últimos produtos, cujos labo

ratórios sofrerão as sanções 'da lei,
são os seguintes: "Vitamina C 11'

ly", "Anrobl iss " "Vitamina C l\Ier

phyl", ' "Cevalin"; "Vitamina C

Martius", "Asconbex ", "Vbtamina

Batista", "Acido Ascorbico " (Ins
tituto Hormoquíenico e Biológico S.

A.), "Vitamio a C Chimiopan", "Se

mina", "Ascor Omnia", "Pssntami

'na", "Vitamina C Amtipiol", "Aci

do Ascorbico" (Laboratórlo Yatro

pan) ;' "Vitamina C Farmaquin ",
"Vitamina C Setros", "Vitamina C

Nelsonis ", "Vitamina C" (Instituto
Passy) ; "Supervite", "Vitamina C

Incal ", "Cetavitona", "Vitamina C

Mor", "Ascorbovit", "Ascorbíni e

tol", "Vitamina C Beltrand", "Vi

tamina C.1.P.K". "C-Til", "Acido

.Ascorbíco" (Laboratório Cai-lberg
Pereira), "Vitamina C Irãperval", 1_'
"Injetascorbs", "Vitamina C Nord

marck", "Vitamina C Si1pco",
"Acido Ascorbíco;' (Laboratório
Fontoura da Silva); "Citrox", "Vi
tamina C Medicator", "Ascorho

f'aoma", "Acido ASCOI'bico" (Brasil-

(í.)
,�

\�,���

O BEBE QUE , -

,� "

CHE(iOU,NÃO SE /-v r(;�;�
PREOCUPE. ••• 1\ /"

"

/ I

Viager'ls
PELO

Expresso Noturno do jOfllal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAíDA DE flORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOtNVILE:

SAíDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

tníonnecões;
..

1 da madrugadtl.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Em Fpolis. - na Redação' do «o. ESTÁDO»
Em Joinvile' - 110 Hotel Príncipe

� mm �

1 cobrança de repa,·
ravües ao Jap80 .

Batávia (s" H. L) - O'dr.
R. J. Hart, diretor do escritó

rio centml de estattsttca da

quela cidaJde, foi designado
para integrar a delegação dos
Paises Baixos a Comissão de
Extremo Or>iente üom sede em

Washington, durante o periodo
-das discUlssões refer,entes á�

reparações que as r'nidias Ori
entais exigirá ao Japão.
As Inrdias Orientais fixaram

suas prrimeiras' r�damaçõe,�
em dezoito mil mi1hões de flo
il'Jns ou seja cema de cento e

vinte bilhões de cruzei'ros. A
missão holandesa de r,ep'ara
ções, encabeçálda ,pelo tenen
te�general W. SüJ:lillinge, .,se

encontra agora trabalhando(
no .Japão.

-

A8IIuntoa: rurídi�os·- C lrnerciais -- Rurais e Ln íor rr o t ivo••
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES '-- Santa Ca t ari n ,

Consulte noaso O,'ganizoção antas de le decidir pela corn

"Jra ou venda 'de irnoveis, pinhais ou qualquer
.

empresa !'leite estado
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO'

.

AD VOGADO
_ Rua Frei Hogértc, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

lnst. Hist e 6eog. de
80 ata Catarina

,

II Recebemos o seguinte' convi-

I
te, que agradecemos:

Exmo sr.:

Tenho a honra de o convi
I dar para, com sua presença
prestigiar, no próximo dia 7, a

.

ii comemoração do quinquagé-
simo aniversário da fundação

I
deste Instituto, que constará
de missa votiva, celebrada na

Catedral, ás 8 heras, pelo
exmo. e revrno. sr. Arcebispo
Dom Joaquina Domingues de
Oííveíra, sócio honorário de
Instituto, e de recepção, na

sede social, ás 15 horas.
Henrique da Silva Fontes -

, presidente. '.

I Previsão do tempo até 14

\
horas do dia 6:
Tem p o: instabHizar-se-á

com ',chuvas e .trovoadas.
Temperatura: estave.l a prin-

cipio entranldo após em decli-
nio.

'

Ventos: de oeste a sul, com

rajadas fres'cas.

I
Temperaturals extremrus de

hoje: máxima 30,1 minima
17,2.'

-
.

..

.

_ .. ,,�

KOVO HORáRlO DA

Tipográfico
VENDE-SE'

entes e cnix:ls de tipos em ótimo estado.

Tratar ne",ta Redação,

CONTA CORRENTE POP{j;_'II.R
JI,l!OIl 51/2 a. a. - Limite eI$ ,30.000,00
• Movimentação co'm 'cheques

Banco do DislrUo Federal S. A.

II O�c��!SrtC��a�d�,��O XI
de Fevereiro, da Faculdade de

I Direito de Santa Catarina, re-

I
cebemos a seguinte comunica

ção, que agradecemos:
. "Sr. diretor de "o. Estado".
I NmSTA

II Tenho a honra de comuni
car que em data de 2 de se

I tembro p. p., tomou posse, pe
rante o desembargador Diretor
da Faculdade 'de Direito de
Santa Catarina, o novo Dire-

.

tório Acadêmico, assim constí
tuído:
Presidente: Osni Gil Kirsten.
'10 vice-dito: Enio Ezequiel

de Oliveíra.
2° vice-dito: Renato Azevedo

Nascimento.
1° secretário: Nelson de

Abreu.
2° dito: Paulo' Felilpe.
10 tesoureiro: Alfredo Zim-

Tenha l-f>mpre em ca!ó1ü uma garra'finha

B PER,IIIVO «M N O I»

mero

RE'i'/RARAM SUAS GANDI- 2° dito: Reinaldo. Lacerda.
DATURAS Orador: Ubaldo Brísíghelí,

Tôdas as bebidas, inclusrve as Bibliotecário: D il e irm an-
fabricadas em outros Es tados, d O Brito.retiraram suas candidaturas,
vara ceinar nos lares cararí- Conselho- Fiscal: José Tito

luenses,
- em vista da certissi-

.
Silva; Catarina Navarro Ha�

ma vitória do aperitivo KNOT. -, berbeck e Eurídice c.. C. Luz.

V�NDE S'J;'
I· Valho-me do ensejo para:

� - � '\ apresentar a V. S. protestos da
.

I 1
maiís alta estima e, considera-

Um. barco a ve a,
..

� anta, ção.
argeo_tma, para recreiO. Com (A.) --'- Nelson de Abreu ,

lotaçao parti 2 pessoa�. I secretário." .

Trstar nesta Redaçao.

CAPTTAL: rR$ 60.0001900,00
RESERVAS; CR$ 1 '1.000.000,00

l'rajan.o, 23 .. FlofiCinÓpolis

P. ALEGRE - FLORIANó
POL IS '- CURITIBA: - S.

PAULO
-

Quint.as e Domingos
Decolagem de Florianópolis,

ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE- MONTEVIDEU

Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filia I rARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

�-----------------'-'-----------------------------------

B R IT O
o alfaiate indicido
Tir adEntes 7

M,a f eri a I

Rua

� /4CUT1$
. "pf;. .,t,i�
p. CREME

1�:I,Iarjl,n
-A I T o
Serviço de mensageria.
Rapidez e efíciência.

Salão Recor d - Praç- 15.
FONE: 16 96

"
,

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'" CST ....«- - Sãbado. 7 ele Setembro de -�.6

Uma campanha que merê,ce todo o apôio
�s tecido� populares são, a�ora, realmente vendidos aos pobres. - A campanha vitoriosa. da
�asa Radiolux. Autoridades, alguns comerciantes e imprensa colaboram na meritória iniciativa.

MÁQUINAS PAHA INDpSTRIAS
Av. Higienópolis, 711 - TeI.: 5-2.6&9

SÃO PAULO

Tem disponível:
MOTORES DIESEL ESlACIONÁRIOS de

5, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 60, 80, 100, 120, 180 MP

GRUPOS DIESEL ELÉTRICo.S de
12, 18, 37, 60, 75, 125, 140, 156, 260, 420, 550, 625 KVA

MOTORES DIESEL MARITlMOS

'125, 175, 200 RP

LOCOMÓVEIS E CONJUNTOS A VAPOR· de
18 até 450 HPE

ELEGANCIA, CONFORTO' E. ECONOMIA
co.nsequ e-ae com c s trajes sob-medida.

G U A S' P A R.I

Bo c-

.

Vendedor por cónta proprio:
PLACJDO.MAFRA -- Boao r de Módas
Rua Fe'ipe Schmidt, 34 - Fone, 755

co l eç â-i ri., amostras Atpnde-seà�omicilio.

FARMÁCIA' E.SPERANÇA
do Earmacêutíoo NILO LAUS

Hoj� e amanhã se�á a 5'ua preferida
nacionais e'estrangeiras - Homeopâtias

marias - Artigos de borracha.
Drogas - Perfu-

Garante-se a exata observância no receituário médico.
I

QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO ·E EtEGAHCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello

s

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ·0 '�T.uo-$ábado, 7 de Setembro í'1e '9'46
, ..

Comemorando' o Dia' da Independincia, preliarão hoje à Jarde
fi,gueirense e Bocaiuvl. Como-' preliminar' jO.garão os quadros

formados ,por' .torcedores ,do flamengo ·e do 80Ialogo·,.,

HORÁRIO DAS SAN'l'1\:S MIS

SAS PARA DOMINGO

l
i
li\
11\

'.

,B CI�be Doze de Agos·to
A'

.

mHt1je lU d O C Om UDi C a d o c omunis ta (JO!C����st�aBb���!i�� e�!�e�t� 'S��i��!B;�g�:m!�46
O· Secretário Geral do Parti- ue para la elaboração da nos- 1a

.

PARTE -

do Comunista, secção de San- sa Carta' Magna e forçou a de- ;10) Hino Nacional - Fran�isco Manoel da Silva,
ta Catarina, divulgou )pela ím- übe:ração da Casa em se consí- 20)' Taunhauser (marcha) R Wagner,
prensa local um comunicado derar em sessão permanente 3°) Medítatíon de Tais. Massenet
que merece alguns "reparos á até sete de setembro, data fi- 40) Seriete da Copelia Delibes

margem, xada
.

para a promulgação do a) nnazurka

Daremos, todavia, ide barato nosso estatuto polítíco? b) czardas

aquelas "reimmuiicações mais Os comunistas só têm explo- c) , música dos automatos

sentidas" 'e outras expressões rado politícamente a situação d ) valsa lenta
,

que acusam a fonte extrangeí- econômica nacional, reflexo-
- ,2a PARTE

,

ra e habítuaes nos velhos bole- aüás da situacão econômica 50}' Espanha (valsa) E. WaldetJeufel
tíns da seccão brasíleíra da ln- caus�da 'pela guerra no mun- 6�)' Pre��d�o. C3Jrmel� Prisco '

• ternacíenaf Comunista, cuja do, cuja reconstrução á Rus-

f
7) .Jtalla'r;I .I� Algéri ROSSI. '

I

séde continua a ser 'em Mos- sia está pertunsando : direta- O baíle sera lP-ICIa�O com � valsa ,POMONE, �xecutada pe-

cou. mente e (pv.r Intermédio dos la ORQUESTRA SINF,üNICA. ,

A nOSlsa preocupação será Partidos Comunistas espalha- ' '__--,-_�-_.:::_:::_=_=__:_=_:_::::_::_:_::
mostrar como o Paotído Co- dos por todos os países. vaítan, no DENTRO DA NOI- MINISTÉRIO'DO TRABALHO
rnunísta desvírtua os' fatos e Essa mania de considerar TE? ,

16a. DELEGA:CIÀ REGIONAL
como ousa, num desprezo evi fascismo Ou reacionarismo to- Sabemos, na verdade, quê CI' DO TRABALHQ ,

dente pelo povo, fazer afirma- das as medi,das 'públícas ten-. povo brasileiro está sendo ex- E D I T A L

ções que troo o munido sabe dentes a impedir a, desordem piorado, cromo o. russo, po: O DELEGADO REGIONAL
não serem verdadeiDa!s.' já é multo conhecida e gasta e forças potentes, SOQ o disfarce DO TRABALHO NO ESTADC
Em que tempo o P. C. ou os os comunistas devem encomen- do Estado ou do Iíberahsmc DE SANTA CATARINA" pele

(seus jomaes advertiram ao dar outras expressões aos .téc- democrático.'
."

presente E:ditaI, faz saber" aOE
governo sobre o alto c�sto da mccs de Moscou, onde há uma Mas sabemos, também, que i empr�ga�dolf'es, qu� de acordo
vida e prop�z�ram medidas pa- 'escola em que se adestram ho- o general Dutra, preclaro Che- l com a circular n. �3,. de ....
ra o minorar'!

. mens para, como Berger em fie da Nação, está procurando 14/8/1946, o �r! Mllllstro" �2
Ao contrárro, o que os co-] 1935, dirigir motins e ínsur- impedir, -por meio de dispo.si- Fazenda, publicada no Dlarlc

I l
munístas têm feíto é focalísar reícôes, e criar formas' efícaz cões sabias e energícas, e que Oficial de 19 do mesmo mês Ten. José Durval de Souza
as augustãas populares 1€, com de 'injuria e agressão. 2m tempo produzirão os sem' estão sujeitos ao sêlo estabe

-;
,

e 'Silva e Senhora,as agressões á autoridade pu-
'

. salutares eteítos, -essa explora- .lecido na tabela, art. 75,' de

blíca, exploral-as poljtícamen- ,Gra.�as a Deus 'o povo, brasí- cão. ' '

.

I Decreto-lei nO, 4,655, de' ..... , palrticipam aos parentes
te! leíro jaos conhece bem: sabe' Aceitemos o desespero popu- 3/9/1942 (Lei do Imposto de e pessoas de suas rela-

Como OIS comunístas têm que os vermelhos mascaram lar, deante dos tubarões .íesá- Sêlo) , os livros exigidos pelz ções o neecirnetito de

COOipelI':OOO com o poder público tudo? desd� o programa 'd�) ,.:se� vergonhados que o sugan:.,', Consolidação das Leis do. 'I'ra-
-

sua fil}1a
no sentido de rfacilitar o consu- Partido ate os sel!-s, propósitos Porém não concordemos, 3 balho, para registro de empre- M A R I A E L I ZA,
mo? aparentementes ücttos.

_ não ser por hipocrisia, C'Jm a gados, fdcando
'

marcado o pra ocorrido dia 5 do cor ren-

Promovendo gréves de fer- A IProva,temo�s CGD?- e�se Jor- destJ:'Íuição de cinemas de luxe zo de Bessenta dias: a contál te, nestã Capital.
roviários e portuários, açulan- nal que el�� �stao. or'�a:msa�do, e qúe de nenhuma forma. COJ:1- da pulblicação da Circular, para
do .a IpamliJsação dós trabalhQS por �1f�scTZçao, publl'ca, folha I;ricuiria para matar ,1 f'JJ'lle I que {�s :Í:l}lt:eiressados r'81gular:i-!-------------,
ag.riJoo.las e até se in:lihltT'a!1do patrwtzca, pa,m d�fend€r. 2. de pão Idas massas famintas,

°I
zem ilua sttuação, pagando c

nas ?rganr.iJsaçÕes �,erl'Oris.tas Dem\(),Cr�,Cla, a ���?a ·e at�,c�T HEcoI1deÍnos es, fato::;;, H< im,'posto devido, ir:dependent(
japonesas para com ISSO, desor-

a au tondacLe 12uo1Ica nacWIla: suas cal.,;.cas:· os estUGa;] te"s cie qualquer penal1dad�.
ga:niJ:sar :a �conomia lalg.odoeira porque es.ta nao consente que p1eiteiavam 50% de descoil- Esç:lalrl�,ee-se, Ou:trosslm, y_lU
de S. Pau10 e, portanto, do Bra- os co:mumstas tomem ponta de tos; 'tanto nas entradas dE: CG.' os menclOnados lIvros CO'ltl

,5tl! 'B�a�ll e <O eng:astJe, como j3'I'-eco- sas de diversões como em todas nuarâJo a sea: Tubrkados e 1ega-
-Qual o combate sistemát,1co r;lSOU.Van Dme !lo Congres,s,c as mér.cador:ias que adquiris- Ltzados por est� Delegad.a, me

á inflação ou aos que se intro- Q:e Moscou, 1).0 dIadema SOVle- .sl;m!· dianté o pagamento d.a taxa

metem, d:o-exterior na v.ida na- t�co!!! Essle movimento é antigc: d:e Cr$ 10,00 em sêTo federal

danaI para a rdesor;ganisar e. Mistificar; mistifiGar, :serr�- víem da Aliança .Nacional Li- acrescida do sêlo de Edu�açãc
dessa maneira, tornar fácil e pre, 'si isso beI+eficial' o Partl- b<>iltadora 'e .foi agóra rei:.ol'- e Saúde (Cr$ 0,80), previst.a no

assalto sovtéttco? do!
_ .. ' nado pelo Partido Comunista.· art. �3 da ConsoLidaçãJo das

Quando ,os comunistas e os Nao bmla o I�., C_" .dlana-" fJ�pare o público si nas pa- Leis do Trabalho.
.seus jornaes, propuzeram ,:11e- me:r�.t�, a Bortana P?1�,C1al que r.edes e nos muros de Flor;anó- F110rianópolis, 3 de setembrc
dÍ'das honestas e patrióticaE prmbm os �eus, comlClOS com polis não f'�guram\ os .signaes: de 1946.

,

além da div'tsão das terra,_s mar- a ostentaçao desses ca_rtaz�E 50%.
'

Rau� .Pereira Caldas

ginaes, qUle esses insuflam uhi- prc�v\Ciç:adores e' idle 8!glt�çao -Quem os pintou? Natmal- Del:eg8!do Regional do Tmo"ilhc
camente pana ef1eito político, socIal, em que nada respeui:l e mente os interes'sados na agi-
entlie_ os ho�ens do campo ,ou �ç;s,.quaes o !50verno,. ?S .��n�, taç�o ,�studant�l,'?S �u� usam

segundo a formula J:rloscovIta tltum�es" o; h?er maJ,or],-,an� a tecnLca' da vlolencIa e lia
'Os "ea:mponêses?" etc. sao, mJunados � agredl- insurlieição progressiva. e qUE
Temos visto, sim, os comu- dos? f'a:z:em da gréve e da fome ItlC'

;:nist'als misturarem,' com chur- Ora, natural que procurem proletariado um meio de 'ex-'
r.ascos e outros bró:dios, a pro- desvirtuar (')s acontecimento� ploração polHica: e ideol.ogLca!
paganda do iseu crooo misti-fi-;ú1timos na capital do pais:, 01'- Està a verd8!de, nú e crua.

'

MARIA HELEtlA,
cador, violando, dessa maneira

\
ganrs'aldores pl'lOmovidos' pela� '.0 ma\ilS é niisrt,ÍlflilCação, é I ocorrido no dia 2 do corre_ntel,

as '?j;�pOSi.ções P�}iI.çi.ais que celula�' ç.,omunis�as _

de rUa::; f afrón'tar dnitcamente o povo e

�pJlqlram OS oom�ClOS do seu de ;barrros.ie atrlJbm,das, come os' seus deSl8spe!DüS., '=============��

P:t.':do.,
'

'

.'
itéc:rúca preestabelecida, pelo� Ha ,dias f.oi flisilado ria 'Rus'- �a:ssa, oi'lde, os tra:balhadores

ales as reclamações' dos!dj.rilgen.te$, moscovi'tas aos te:.;- sia um cidadãó acusado de Isão \enfileirados entre os tratô
::nos s VlermelholS no sentido I tos do fascismo e ao própria haver tentado sabotar o regi- [!8'S e, as máquinas de produzir
de desviar o ,goVierno dos seus) Ohéf,e de Policia, como· decla· 'me, pretexto muit� conhecido e devem obedecer,sem discutir
rumos infladooístas ou livrdl-c rou aLndá hontem, em plena pam justiftcar a elimi;nação o Chefe 'da sua Usina ou do seu

dos restos fascistas 'e das suas Oonstitui:nte, o senador Carla':;: de ?;dversário incomodo e que soviéte, quê, por suá vez, não
influêndrus? P,réstes!!! em linguagem comunista SE

I pode opôr nenhuma objeçãc
O que Ise está vendo é jus- Então, será por méra, coin- chama "eXipur,go": 'ás lordens do ditaldor, qUle tudc

taJmente o senador Carlos Pre.::- cidênci'a que estaV8!m á frentê No entanto E,13·tamos vendo quer, tudo pode ,e tudo faz. 40 - FInal do seriado:
lJes e os seus adéptos agredindo dos estudantes conhecid9s che· diariamente, a obrá de sabota- Democracda ·sem Deus e de- S,ALTEADORES DE OURO
() ,poder públtco porque este: f,es de <celulas e os sm, Agilclo gem dos comunil�ltals; _estamo� mocratals 'que negam os valo Censura até 10 anos.

não' IqUler mais emittr papel Barat�.Álvaro Moreira, e se· v·endo, tambem, como eles res espirituaes e, por isso, crea- Pr,eços: - 3,00 - 2,40_
mÇ>éda; tomar atitudes vérJa-j.nhora dêstê, Tr_ifino Conêia E atacam a auto.ridade pública I ram a sua moral e a sua logi- ROXY - Hoje ás 7,30 hrs. ,

déramente fascistas pela Vio.-\ alguns outros <comunistas ex- que:procura defender as inst.i- ca. .' 2° - James' Cagney e Mar-
l:ência. pela intoler'anda e pela trangeiros militantes? Será tuições nadonaes; como a Esrperémos (pelo seu jor�la: garet ,Lindsay.
'ISritematisação dos seus ataques I que es:sals glentes po.derá seI acusam de v:i!olenta e anti-de�, onde, certamente, deVierão seI G-MEN
ao regime e de saootamento! incluídas nos "restos dos fa3- ffiocrat1ca somente 'porque defendidos o povo e a Democra-' (Çontra <O império do Crime)
,á obra de democm!tisação que cistas"?

.
' crnnpI'lem o seu dever; como in- cia.:. soviéticá e o grande "de- . 3°, - Helmut Danti:ne, Faye

o general Dutra está. realisan-I � .�evemos��tdmltir que o sr. i:mltam o. _pOder n�cional, cou-1 �oC!�'ata': senhor Josletph Sta- Emerson e Alan Hale.
do ao par das medldas, par� I Tnfmo CorreIa, 'Suplente dE sa ,que nao ousanam na Rr,J:llln, mspmlJ(l-or do pa,cto ger- HOTEL BERLIM
-conjurar a mis-e de .que n,ão É:IOOputado e o c.onstituinte

Gra-1Sia
- terra da Democ:mda ... mano-russo e ,colaborador de 4° - Final do sedado:"

responsável.
,

I boils sejam agentes provocado- ,Sim, Democracia marxista! II HitLer no assalto á' gloriosa E SALTEADORES DE OURO
Quem tentou impedir la! res da pol,ilcia carioca e estejB.m Democracia dos pelotões de infelJiz iPolonia, Censura: Até 14 anos.

marlcha �armal da CDUS'tituin, i fazendo Q; jogo duplo de JealJ! fUiSilament.o e dos e�pUl�gJ3em' A. F. B. ?rtço Gnjco - Cr$ 3,Oü.

A PEDIDO

Ca'tf?dral: 6, - 7, - 8 e 10

horas,
Novena: ás 19 horas.
Em dias da semana: Missa:

ás 7 horas.
.

Igreja de S. Francisco: 7 e

9 horas. -

'

Hospital de Caridade:' 6 e

8,30 horas,
Puríssimo Coracão de' Ma-

I
'.

ria (Parto): 8 horas.

Igreja de st. Antônio: 7 e

8 horas. '
\

Igreja Ide S, Bbastião: .6,30
horas.

Igreja de Sta. Teresinha : e
horas.
I:greja da Conceição: 7\ ho-

ras. ,á'·

Capela da Base Aérea: 8 ho-

raso .

_ Asilo iIrmão Joaquim: 6 ho-
raso

.

Ginásio: 5, - 6,e 7,30 (sé
alunos), - 8,30 horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8,15
horas. ,

Capela do �brigo de Meno
res: 6 horas.
Trindade: Matriz: 9 horas.
Trindade: Chácara dos Pa

dres: 8 horas.
João Pessoa (Estreito): 7

horas (igreja, - -g horas (ca
pela).
Barreiros: 9,30 "horas: dia

seguínte: 7 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

participam aos parentes e

penoas de sua. rela§ÕeG. o

r,a.cimento de .ua filh<1

..

Hoje - Sábado - 7 de Setem
hro de 1946 - Hoje
RITZ - ás 2 horas
- Matinée Chtc -

29 - Gary Grant, Priscilla�
Lane, Raymond Massey e Ja.ck
Carson em:

ESTE MUND.o ,É UM HOS
PÍCIO

Beliurio Nogueira Ramos
- e �Ione Simone Ramos

3° - Helmut DantiJne, Faye
Emerson e Alan Hale.

HOTEL BERLIM
Censura até 10 anos.

Preço.s> 3,60 - 2,40.
RITZ - ás 7,30 horas

Avant-pr.emiére
Jeannet MacDonald e ,Nel

son Eddy: _

.

RbsE MARIE
Censur'a: Até 14 anos.

Preço: - untco Cr$ 5,00.
ROXY - Hoje ás 4 horas
20 ---: Gary Grant, Priscilla

Lane, Raymond Massey e Jack
Carson. - em:

ESTE MUN�O É UM HOS
PíCIO

,

30 - Helmut Danti:ne, Faye
Emerson ,e Alan Hale.

-

HOTEL BERLIM

.1 . IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lO ,,�\·,u)o-Sãbado. 7 de Setembro de .. , ...""

Londres, ,(B. N. S.) - Da- (culpas que sôbre seus ombros,
qui a menos ,de um mês, serão recaem não resultam propa-la- i VENDE-SE

- conhecidas as sentencas do mente da sua condição de mili-I Novas, recem-impor tadas '

tribunal de Nurernberg contra tares, pura e simplesmente, Pe "lidos' à
'os �ltos, crimil1;_OSOS �e ��er.ra �as da

reSP.OlllsabiI�dade ql:e 1'1 KNOT S A, Cx P. 34 Inaaístas que nao conseguiram tiveram naque es crimes, mui- r

fugir ás mãos da justiça mun- tos dos quais foram cometidos ITAJAI
dial. Alguns, como Hímmler e por sua própria ordem. Agora, I ,\ fI-

outros, já não pertencem ao I todos eles negâm essa autoria

I 4BBO';'NI"O Iról dos vivos, incluindo-se Ines- ímsoãismável, na esperança de GAS CU, '.

se número o' próprio Hitler. que sejam considerada aJ_penas, V EN DE _ SE',Mas, .um grupo que ascende a como soldados a quem nao se-:

mais de duas dezenas assistiu ria Iícíto deixar de obedecer I Pedidos à
a tôdas as fases do memorável' 3iS ordens superiores. Nada dís-.

KNOT S Aprocesso através do qual a hu- 'so, porém, prevalecerá, na hora

I
. .

manidade, na pessoa dos juizes em que os 'juizes tiveram de Caixa Postal 34
de Nuremberg, haverá' de fazer decretar as respectivas senten- Tel . __ K N O T - Itajaíbaixar 6 seu veredito. A Confe- ças.' •

' ,

rência da Paz está concorrell- _._. _.•--

do de certo modo para desviar NOVOS II t' r. t"Oas atenções 'do julgamento, e. [tO a� clen I Icas
que chega ao seu período fi- USA DOS
nal,

C Londres (B.N.S.). - "Como,
crnpraNo entanto, qualquer noti-

,. Vende envelhecer com elegancia" é
cia menos ligada á rotina dos ldioma. um dos temas de perpétuo in-
trabalhos dos juízes e premo- portu teresse para as mulheres, e as-

DR. MÁRIO WENDHAUSEN tores passa logo a empolgar o quê,. •• - sim, elas gostarão de saber
tLnretor dr; Hospital "Nerê-u Ramosn.....

I
' pO"'thol' t

' . '1'
.

CLíNICA :M1l:DICA DE ADULTOS Interesse gera. E que ali 'se ' que um .emmen e pSlC01.0g0
E CRIANÇAS traça em definitivo, perante a t;:��:�, brítâníco, Professor F.G. Barl-

Consultório: R. Visconde de Ouro concíêncía -do mundo, o desti- "te lett, vai levar a cabo um
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No· d

.

d tô d ti d 1 di' /no os regrmes e orça, a 1- .Romance, Poesia, Religiâo, A- aran e p ano e pesquisas navernbro \ altos da "Belo· Horizonte ") ._,.

Tel. 15i5 ram ía e da aventura do poder vio-çõ.o, Matemático, Fí.ica, Universidade de Cambridge
Consultas: das 4 as 6 horas. I sôbre a coletividade humana. Química. Geologia, Minera- sobre as causas e resultados
Residência: R. Felipe Scbmidt, 38 Os homens que hoje se apre-

logia. Engenharia civi r . mili-
do envelhecimento. A investi-

- Fone manual 812 ta'r • n ovo l , Carpintoria, De-
____________ . I sentam na condição de reus "anho, Soneamento, Metalur- gação abrangerá as mudanças v

. são os mesmos que se, fizeram gia. Eletricidade, Rádio, Má,. físicas que se processam no
DR. BIASE FARACO responsáveís, _ como 'autores, :j'uina. Motor....Hidráulica, organismo pelo envelhecimen-\.

Médico - chefe do Serviço de pelos crimes mais repelantes Alvenaria, Agriéultura. Vete· to e as mudanças nas atitúdesSifilis do Centro de Saúde 1 inária. Contabilidade e _

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS da nossa idade. Bastará pensar Oicionário.; etc. e na 'capacidade mental. Um
DE l��õcfssSE���-GEN�It�, no inferno dos campos de con- ------- dos objetivos desse estudo _se-
INFRA-VE�raELLEfoi.�� E ULTRr: - contração, mos assasslntos em Integrará a Escola rá descobrir as compensações
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. massa, na destruição de cida- que a natureza oferece em tro-Felipe Schmidt, 46 dI' . _j d n,. d· tRES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 '�s. a delas co�o medidas �u- e [',"raque 18 as,

.

ca do enfraquecimento de cer-

nítívas, no tuztlamento dos m- ). - ,

. 1 tas reações depois dos 30 anosDR. NEWT.ON D'AVILA
. contáveis e inocentes refens RIO, '" (Estado) - Passa a de idade.

gg�����esá;- �jt��tg_X;;�ãr;:fo -;; processo bárbaro de d'omini�! t�r. � seguinte, redaç�o o anti- A Fundação Nuffield, cria-
anus - Hemorr-oídas. }'ratamen. dos 'Ipaises ocupados no mas- go· 2 do decreto-lei n. 8.444, I da em fevereiro de 1943, parato da celtte arnebiana. \

"

,

d 26 d d b d 1945' IFlsiot.erapia - Infra vermelho, sacre i'ndisoriminado dos ju- e e Bz-em ro e . ",benefkiar as pesquizas cien-Consulta: Vitor Meireles, 28.
d ad

,.

1'" ".Art 2° - Al,ém dos órgãos t'f'Atende diariamente às 11,30 hs eus e versarIos po- !tlCOS --, '.. _ 1
I lcas e o bem-estar social",e, à ����: ���at6R��Ó:.m6B�lante I

basta'rá pensar nas

devasta-I dde aAdlmUllisltraç3io e, de Ct?trp:o ofereceu-se para custear as
Fonl> 1067. ções caus,3idas por toda parte e unos que �era consl 1 Ul- investigações. Se dessas· pes-

--�--------------------..:....-- onde pas.sou- a vaga da loucura d? pela,s .SUb-U�Idad,e� neces- quizas resultassem grandes
-ESCRI'I'ÓUIO JUUtDICO COME;RClAL I hitlerista. Há quem não veja I sar�as. a Iustr_uçao b��Ica e es- benefícios para os que atingi-

(Com um Departamento Imobiliário) em alguns dos' arqui-nazista,si pecIaLIzadq_,s, m�egra,
,l'a a "�sco- ram a meia idade ou a velhice,

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas

I
de Nl].remberg grandes culpa- la de Paraquedlstas um Gru-

com relação ao seu comporta-Dir-etor: dr. Elisiário de Camargo Branco dós mereoedores da pena úl- pamen,,to-E's:cola com uma COIll1- menta diante do natural pro--ADVOGADO
.

tim�. '

- panhia de Comand? e Servi-
c,esso de envelhecimento, to-Rua Frei Rogério,' 54 - FQile 54 - Caixa Postal 54 ços du8..!s CompanhIas de InTrata-se de uma generosa ten- '.' ".

' .- dos nelas .empenhados terãoEndereço telenáfico: "Elibranco" - Laiet,' - St-
'

Catari.a Eamtana uma BaterIa de Al'tIdência de perdão. Contudo, um '

'.'
.

_
'

-

merecido a gratidão dos ho-.
perdão i'n,jús1tificável, porque' IhrurI�, uma Sec�ao de .Enge- mens e mulheres de todas as
centenas de simples Ínandatá-I nhaTl� � uma Compaillh:a de. partes do mundo.
rios. de seus crimes já foram Es,pecI�lIS!aS, com peJ?t�o ) de

exe,mplarmente justiçados. Os transnllssoes, d�s.trUlçoes e

milit3ires, por ex.emp·lo, em fa- ?onse,�adore,s-artlfI,<;es pa.ra' a

,vor dos quai scostuma ser ar- Illlstruçao avançada .

I guida .a tbse de' que' ape.nas :!"'
-'

-:

,cumprIam or.den�, na. qu�hd�- D CLARNO G.:de de ,soldrudos, sao os maIS VI- r.
sados por ·essa benevolência GALLETTI
iucOJ;urpree:nsível. A D V O G A O O
E quais são' os milita- Crime .. cível

..._ " .:.. "-.. "'J' _"'
- "'·".· _ _w,;, ·.- OÓO"'w_""ww.."".."'w "...""WWJ

"

'"".,w_""ww..w -�w."'.._.,."""'
, res incluidos na lista dos fa-

- Con"tituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕESmosos 21 úrimilil,osos? Keitel, Título. Dealarat6riosJol'd, Doenitz, cujos' crimes de-

E.crit... Praça 15 de Nov.
correram. de sua at,uaçfuo' como l0. andar.
figura's p,roemi'nentJe,s do nazis-l Relid. -- Rua Tiradente. 47. I'mo, ou seja, da direção do " FONE •• 1468

_L país solJ.o regime nazista� As '
..... _

DR. SAVAS LACERDA
CUnJ.ca médícoctrúrgtca de Olho.
'_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre8crição de lentes de
oontat�

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

IWSIDfl:NCIA - Conselheíro Ma·
rra, 77.'

.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eíonal de Medicina da Uníverstda,
de do Brasi!). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
i1BB �entais. Ex interno da Santa
Casa de MIsericórdia, e Hospital
Psiq'llátI'ico do Rio na Capital lo ..

, deral
V1dNICA M::Ii��SAs DOENÇA!!

- Oonsultõírto: Edif!cIo Am�ü.
NETO .

- Rua Felipe Schmídt. Consultu:
Das 15 ãs 18 horas -

,Residência: Rua .Alvaro de CarYa'
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CJ·
RuRGiA - MOLÉSTIAS DJiJ 8JI
,." NHORAS - PARTOS ...
rormado pela Faculdade ,c!e Medl-
clnna da Universidade de SA!)

Paulo, onde foi assisten te por vA·
lias anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al!pio Correia Neto
Ctturgia do estômago e vias bj·
iUares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Otero, ovártos e trompas. Varlco·
_le, hidrocele, vartzes e bern.a

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

raiso). Tel. 1.598.
IUlSIDIi:NCIA: Rua Esteves JQ.

nior. 179; Tel. M 764

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

. Plorianópolis
'Assistente da Maternid.ade'

CLtNICA MEDICA EM GERAl.
Doenças dos órgãos inter nos, e.spec'aJ.

mente do coração. .

ELECTROCARDIOGRAFI.4
Itoenças do sangue e doe nervoe .

. Doenças de senhor-as - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamado. a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir&

les, 18. Fone 702
ItESIDt::NGA: ,Avenida Trompowald,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
-DE J\.SSIS

Oos Ser-viços de Clfníca tnranm de
Assístêncía Municipal e de

Caridade.
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

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

RElSIDll:NCIA: Rua Marechal GUI',
lherme, fí Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista 'em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prátlca no Rio de Janeiro
CONSUL'I1AS - Pela amam lã:
diariamente das 10010 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das ] 4
és 16 horas - CONSUT.TÓRJO,
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
PresIdente Coutinho, 58

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'Q o seu' dínamo ou,
motor de arranco

, fJ.
.

',,,,,o OFICINA ENALDA
eCfl'o.RadiC�"\e� I

Rua Conselheiro Mafra

1 �n_e_._9_4__, �

CAPITAL E RESERVAS

Responsabilidàd'f!
,Receta
Ativo

" Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

" "i"

SiRistros pagos 0011 últimos lÓ'anal
Respo!'!sabilid'sdes •

98.687':816,30
76.73,6;40! ,306,20

de Carvalho, Dr, Prancisco

Joaquim Barreto ci�" Araujo'

o Tribunal 'de Nürem�e'rg
7

.
'

23.

,Botijas de terra
para gás,
carbônico

�!�R!9!DES
. éSTE i5PUtrICO TRIlZ

'

ALIVIO IMéP/AfOI

A ação benéfica' da Pomada
Man . Zan, preparada espe
éBlmente para tOdOB 08 ca·

B08 de Hemorroides, é Ime·
diata, alivia as d6res e 01& �

prllridos; acalma e evita as

COIDplicaçôes Infecciosas dali

ulcerações e "arizeB hem.r
roidais. IA venda em toda ...
"as Parmaclas em bisnagas,
cem cáoula especial para'

, faclHtar a apHcaçao.

,'PARA HEMORROIDEs:
Um .rotlato De WiU

LEIAM A REVISTA
O VALE' DO' ITAJAt

: '\Ifo'Atb"�\.�:.OÇIVO AOS
. "";!" .'' •• '-'1)

I
�I--------.---------�--��.�,�-----�------�--,melhore ...
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nosso chefe,
Capital,

aquele que . não sabe comandar derrotas. saiu da sacada do Café Nacional
para a vice-presidência da República. Essa é· a caminhada triunfal doi

verdadeiros uredestinados da Democracia.

Solicitada a retirada da emenda brasileira
. Paris 6 (U. P.) r- O delega-,

a Itália ;e a Iugoslávia. Aâmitii-, Trieste, {como ainda 'para a Eu ..

I do Jra�cês Couve de Murvile que essa linha não era perfei.: Topa danubiana, devia ser in.
falando na Comissão \Política

I
ta, mas trizou que era a unicc i ternacionaliza�a� e rejeit?u (t

I
para a Itália, recomendou a a respeito da' qual o� .Quatrc ,'propo�t� brasileira de adzar-s€

. - aceitação da chamada linha Chanceleres consequiram. um a decisão por um ano.

Florianõpolls, 7 (te Setembro· tje 1946 irancesa-âe âemarcaçõo entre entendimento. Insistiu em que TAMBÉM O DELEGADO BRI-
,.-------�-------�------ TÁNICO J

� - ,'. DR. ADERBAL R ..DA fVlals nascimentos Paris, 6 (U. P.) - Tàmbém
t Torceu as maos, mordeu .OS lábíes . SILVA' que mortes ., i�:;le;e�����:;tJâ��c�r. �e;��'

d C I d ,Fernande'S Que retire a emen:e ,respon eu: « U pa o»
. �a:rl_S - (S. F. !.). -:- A R�- da brasileira, propondo o aâui:

Chicago, 6 (U. P.) - ° Jo-] lo, a promotoria anunc�ou quel partição de Estatística do _De- menta dó caso de Trieste pelo.
vem universitário William] prosseguirá na acusaçao em par�am;ento d� Sena (Paris E

prazo de um ano.
SUbUDblOS) regístron durante o

I
.

Heirens, de 17 anos, confes'::i audiências seguintes. mês de junho de 1946: rr jl', l! Isou-se culpado da morta de Entre os que se achavam
3.517 falecimentos no De-

. en. ue. 11 I O
Suzanne Dagnan, Josephine presentes na sala do Tribunal

partarnento do Sena, das Cl-t, T
_. ·

r iRoss e Frances Brown, e não zanne e os pais do acusado.
quais 1.987 de pessoas domíci- uiHJeS elXelrademonsrrou a menor emoção à viam-se o pai da menina Su-
Iiadas ou residentes em Pa-

medida que um funcionário do do libelo.
rís e 1.530 de pessoas dornicí-

Tribunal que o julga ia lendo
i liadas e residentes nas comu-

a longa serie de terríveis acu- INS.TITUTO BRASIL nas dos subúrbios.sações que sobre êle pesam, e
7.795 casamentos (4.458 err.

que. abrangem nada menos de ESTADOS UNIDOS Paris, 3.339 nos subúrbios).vinte e 'nove casos de assaltos,
I 257 declarações de . morto,

b t b PROJEÇÃO DE FELEUSarrorm arnen os e rou os.
recem-nascídos (137 em Pari:wnu d 1 1 d Com início ás 15 horas, oI Iam eo arou-se cu pa o
e 210 nos subúrbios).de cada. uma dessas acusações Instituto Brasil Estados

Quando foi lido o "ftem "] Unidos fará realizar em

que o acusa de autor do brutal' sua séâe 'Urna sessão cine-

assassinato da menina Suzan- matoçrática em. comemo-

ne Degnan, que contava ape- ração á Independência,
nas seis amos de idade, Hei- com filmes variados sôbre
rens torceu as mãos, mordeu o B�asil. .. r'a:-ís - (S. F. L) _ Acaba I
os labias. mas respondeu como . Sao cordialmente contn- Rio, 6 (E.) -- O deputado de celebrar o S2U 1030 aníver- I
nos outros casos "Culpado". dados os srs- associados e dr. Aderbal ·R. da Silva, que) sárío, a Irmã Maria Gonzalez
Terminada a leitura do Iíbe- os escolares desta Capital. estava de. re�ress.o ==» Anne Chevalier na vida pr rfa

• . #lo. ., • •
para �1�T1anopo]Js, e� vIa-l na. Nasceu em Langeac (AIU" maior greve de toda a historia Igem dir éta , pelo �avlO c�rIILOire) a 1 de julho de 1843

II I Boepcke, da Emr:.resa NaclO- RJeUgiüsa dominicana conver-

Nova York, 6 CU. P.) - A navegaeão norte-americana' dnal t, ,NDa�egaçao Ho,depCkte" sa.jpassou toda a sua vida, me- Dentre os•

-

.,.

O li
a qua e ire tor-presi en e,

I nos o tempo do noviciado lO aniversários q ue-está paralisada pela maior greve de tod?,.a sua hístôrta, s -

tseneieriu-o para depois da L 'C t d

. "

�m ho ie registamos, avulta o do'
deres arevlstas recusaram mesmo permítír o desembarace dos

I
-

d M n
� angeac. onserva o as as ra.

sr. feno ceI. Nilo Chaves T'ei-"". "
•

•. prorn.u gaçao a asna var- �d d � taí P
.

navios carregados (lei socorros para alem mar e de abasteci-
t

I cu a es meu. ais. asseiou err
xeira, atual comandante da'.

mentos para as tropas uorte-amerícanas em vários países, Ape-
a.

auta:nóvel pela primeira vez
Guarnição Militar dê Floria-

::sê:;:'�f!.barcos da: marmha de Ig'uerra estão disponíveis pa-

Previsão do tempo
no dIa em que fez 100 anos·

nÓfv����'do na cidade da La-
Previsão do Tempo, até 14 Fonogramas retidos guna, o ilustre aniversariante'

hOT3;S do dia 7. NA ClA. T.ELEFONICA CA- desde cedo manifestou seus'

Tempo ainda instável, su- TARINENSE: Acham-se ret.i- pendores para a carreira das'
jeito a chuvas. do.s fonogramas para as se- armas.

Temperatura em declínio. guíntes pessoas: Cedendo a seus impulsos,.
PARÍS, 6 (U. P.) - _A Co- rio completo sôbre a desnezí- Ventos do Quadrant'e Sul Gení Prazeres, Estreito, Ma- dedicou-se inteiramente à'

missão de Assuntos Exteri.or�sl ficação na zona f.rancesa. Ao com rajadas frescas. I ria _Longari, Oliveira, Esteves vida militar, tendo desern
da Assembléia rriancesa decí-t mesmo tempo, fOI recomen-da- Temperatura. a extremas de

I
Junior, Varlen, Olafira

. Orle, penhado as várias altas fun
diu convocar O presidente Bí- da a criação de um ministério hoje: Máxima 23,5 Mínima Canlos Horn, Tedeza Barbato, ções que lhe foram confiadas'
dault, na próxima semana, pa- para' os assuntos geil'miPlicos. 20,9. 001égio, Salomão Balaí.lllick.. com invulgar descortínio.
ra discutir as relações franco Registando o seu.natalício,_

:"�������·d�q���st:!rã� Com ou sem a colaboração russa· e francesa �r:�8::";:·:�:çoà�u:�;:eO:::
��m:dr�Sab��;::a in��a�;��te�:� Washin�t?n,.6 (U. P.) :- 0rtodo

o po,s>sivelA junto. ao COn-\fIOSSe tr�ta�i,a como �llla unida_Irão
tributadas neste enseio_.

franco es,panhola, que fOI

a,ber-: s�b�seoretar.Lo. de Estado mte- slelh? de Controle AlIado em de eÚonomlea, de acordo com' o'Tome KNOTta parciaLmente para a passa- nno, sr. WIlham Claytoill, de- BierlIm para que a Alemanha tratado de Pots.d:vm. '

gemho máx�o de70 pes>sou clMOU que os ID�ados Un�� -��-���-�-�-����� �_������_�� �_��_

por dia. A Comissão deCidiU) e a G'rã-Bre!aJnha, com ou semi HONROSO Obll·d' s lo· lograll-as d04ll:tambe'll1 convocar, �ierre Sch-. a co<la�oraçao .I1Us'sa e france-' CONVITE
\ ii �neider, sub-secretarIO de Esta-I s'a, estao preparado.s para le-.

• ..

do, ,para· ap1resentar um relató- v:ar à pratica o programa ,de,�- Este-:e, ontem, em nossa mls,terlOS08 fogueiesI
tmado a fOlmentar .o

comerCIO}
Redaçao o sr. tenente Ger- .

.

de ex:por,taçã� da Alenianha. cino Gerson Gomes, do Londres, 6 (U. p.) _ O DaHy Telegraph informa que fo--
. De.c,la�ou amda, e,m entre- 14.0 B.C. que, e� nome do ram obtidas fotografias dos misteriosos foguetes, avistados sô.:...VIst>a a Imp,r�msa, que os esf'Or- sr

.. t�n. ceI.' NIlo Chaves bre a Suécia. Es.s-as fot'Ü'g-rafias revel1am que está sendo e-mpre-ços esrtadumdenses pa,ra esta: TeIxe1T�,_ Co��ndante da gado um movo metodo de p.rojeção, pois '0 projoetil aparece nO"belecer um progr.:.ama. coo.rde- �ua:mç�o MIlItar .de Flo- meio duma trilha de fQ,go, e não à frente dum rastro. de fogo'n�do de e�po,rtaçao e I,mporta- rI.anopolIs, n.os velO, con-
como nos foguetes comuns.

çao.para quatro zonas de oou- v1dar para, ,unto· as de- __���_�������__�������..,.-���_RESENHA DAS PROGRAMA·
pação da Alemanha f'racassou mais autoridades, assistir I l-t t U' Ó· G áf·ÇõES PARA O DIA 7 DE SE-
e que os Estados 'Unidos e a as I>olenidades e desfile OS I U O 18 t rico e engr ICOTEMBRO DE 1946 Grã-Bretanha realizarão tal das fôrças armadas, hó;e.

.

A efeméride de amanhã, as- sua eJOCia. ,o Sr. Areebispo D.9,00 - Bom dia pata você.
programa seja qual fôr a ati- Confessamo-nos gratos à sdnala a passagem dü cincoen-- JoaqUlim Domingues de Olivei-9,10 - 'Comemoração a'O dia tJUde da Russia e da França a honrosa distinção que nos tenário de fudação desta. Ins- ra, sócio honorário da festeja-7 de setembl:o.

, e·sse reslpeito. foi confer/da. titUJição Culit.ural. da insMtulÍ.lção e após esse .,te11,00 - Bazar de musica.:>. Acrescentou que a França e

p.
•.

. Esta data, tão assinalada.
.

12,90 - Oferecimentos musi- a Russia poderão p�rtjcipar !lo. rovável VIBnem de qual a da nossa Independên: romaria ai tumulo do funda-·
cª,Ís. programa em questao se aSSIm

B-d It N r!J eia, é também eheia de jubilos dor dü Instituto, o. saudoso de-
14,30 - Cinear. o rnesej3Jrem..

.

I ao a • orque para. ? .Instituto H1stúl1Í'co e :sembard3Jgor Dr. José Artur.

i�:�g = I������!'��inina O, mesmo I�forma�t.e expli- París _ (S. F. I.) _ Acrcdi- Geo.graf�'co da nossa terra, pe- B�f�::Xde°n��ô�::á �:l�'��t�d�cou q� governo lllIlItar nor- ta-se nos meios di Iomáticos los serVIços que tem prestado P _,católica do Colégio C. de Je· te-a,mencanü 'nia Alemanha es- P -

, á história e gleografta não. só as 15 horas, recepçao na sede-
sús. . ,. que o Sr. Georges Bldau1t sera I,. social, das autoridades civis e

18,00 - MUiS1ilcas v3J1'1adas.
pera fon:_entar 0_ comercIO de o ,chef.e da Del.egação francesa

do noss� Estado, como tambem
milita:r,es, convidados a asso-expürtaçao alemao para que .a que V'ai .a Nova York afim de

do Bras.IL • .18,15 - Alma portenha. Alemanha 'poS'sa pagar os ah- al1tici: ar na Assembléia a �urnda onten: a :ma dlre- dados. Falará nessa. :ocasião c
..

18,30 - Valsa, divina val.'·a. mentos que atualmente os Es-O
p

N Pu A
_

d
,d tona, na sede !SocIal, a sua Te ..

ilustre pres�dente do jubilar-
18 4'" M'om'''nto ""·portl··vo t;l, U'd t- .

d
. . . sessao ewra ser

t S'l' f' d l'b so·dalll'lcl·O SI' '�'esemlbargado"'>, u -

'V.......,... au!Ü<s UI o.s es ao en:'lan 'O
inaUig'urada a 25 de tembj'('

nen e I velra, ICO� � 1 era-
' ,

, .. u: '

..L-

19,00 - Ritmos de Tio San. paJl"a a zo.na ocup.ada, as ex-.
se. D.

da comemorar-se o Juhil:eu do Dr. Henrique da Silva FonLcs
I 19,30 - Dep. Nacional de In- pensas dos contribuintes esta- A ilda do Chefe dü Govêrno InstitrUlto, Icom o seguinte pro- que Isaudará OIS convidados,! formações.. dU!ni4en.ses. Fancês dependerá, natural- grama: servindo-se a todos, pOlr e.'isa:' 20,�0 - MU�lJcas para d.a.nsar. Clayton manifestou aiflda mente, da ,c,onjuntma poHtica . Missa ás 8 horas, na cate-I 'Ocasião, finas bebidas doces e;21,00 - UltJa:nas MelodiaS.

• que os Estados Unidos .fize;ram e internacio�al naquela data. dral Met,ropo1itana, r,ezada por sandwiches. .

o
desta

/

A mais velba das re-I
ligiosas francesas

Convocado Bidoult para
discutir o assunto

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


