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A crise de caráter, com repercussão n8-' economia�acio.ga·l, P61o�.,r�scimeDto das unbas dos _apro
veitadores, gananciosos, «proliteurs»;' e tôda a casta ruim dos ganhadores d'esalmados, -oao se

agu�nu tão, somente no Brasil,' mas, sim, no mnlldo, que sofre as. conseqüências morais da gne,rra.,
Essa crise terá sol�ção administratIva, polícial e fiscal, ou rebentará em levantes populares c�n�ra
os explor,adores. que 'acanalham ó comércio e a indústria, em detrimento do povo consumidor.
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o Brasil· intercederá por uma paz·. justa
Paris, 7 (U, P.) -

Nossal que, juntamente com os de-: que o Brasil procurará Interce
proposta foi derrotada mas is- legados da. Holanda e Aush'á-; (ler para que -seja concedida à
.80 não termina o' assunto. Foi lia, apresentou a proposta de; Itália. uma paz justa. Soube-se
o que afirmou à imprensa 01 votação por simples màíoría. 'que o sr, João Neves da, Fon
.sr, João Neves da Fontoura Revelou-se ao me.smo telmpo toura, �Iinistro do Exterior do

_ . ,,_ Brasil, conferenciará -com o

Serao deportados do Mexlco Prímeíro ��inistro itali�no, sr.

CIDADE DO MÉXICO, 7 (U .•P.) _ Vinte e dois nacionais �e Ga�perl, que devera ehe

alemães serão deportados, por ordem presidencial, em vírtu-I gar 1l0Je a Cap�tal francesa.
.. de de terem praticado atos contra a segurança, americana, an
tes e depois da guerra.

Esta divulgação foi feita, hoje, pelo ministro do Interior
no México.

Homenagem
do Brasil

Brasil apoiam a Síria
WASHINGTON, 7 (U. P.) - Foi muito bem recebida. por

parte das potências ocidentais, a enérgica campanha empre
.endída pela Síria para sua eleição como membro do C.onselho
de Segurança da ONU, na vaga que será aberta pelo Egito.

Ao que, se sabe, a embaixada da Síria em Washington; já.
sondou, pelo menos, dois' representantes diplomáticos - o do
Brasil e da França - para conseguir apôío dos mesmos duran
te as sessões da Assembléia Geral da ONU, em setembro pró
ximo. Também se diz que tanto o Brasil como a França rece-
beram favoravelmente o pedido' -sírío,« -

-

POi!:' outra parte, fontes ;cP-egadas ás .d,eleg�ões, norte
;.mericanas em Nova York asseguraram, também, 'que 'e§sás'
não se oporão, em

'

principio, .a admissão da Síria, de vez que
"a defenderá os interesses do Oriente Médio no seio daquela

organização.

e Franca
•

Um tribuDal os julgará
� , BERLIM, 7 (U. P.) - o general Keating, comandante ge
],..&-} do distrito. de Berlim, anunciou, Tioje, que o comandante
Cobín e o segundo. ten. Wytt, oficiais norte ....americanos, que
�sti"'eI'am. recentemente detidos, na zona de ocupação sovié
tica, serão julgados por um tribunal militar, de vez que sua

viagem áquela zona não fôra autorizada.
Keating noticiou, ainda, que ambos os oficiais já foram

I'bertados de sua prisão domiciliar e retornaram ás suas fun

ções, onde aguardarão ju1gamento, cuja data não foi ainda
marcada.

Apreendido um contrabando de pedras Ocopad� a usina
MONTEVIDÉU, 7 (U. P.) - O Serviço de Guardas da de ImbItova

Fronteira, na localidade de Colônia, frustou um contrabando Cnrãtdba, 7 (E.) - O Prefeí
de pedras preciosas, no valor de 8 mil pêsos uruguaios, que ia .to e o Delegado de Polícia
ser passado para a Argentina, depois de ter sido levado, clan- ocuparam a U.sina Fôrça e

destínamente, para o Uruguai, procedente do Brasil, Luz de Imbituva, apãs uma de-
Ao que parece, trata-se de pedras preciosas roubadas no manda prolongada, como ato

Brasil.'
.

de salvação pública.

.� J

Rio, 7 (A. N.) - O pre
sidente Ida República. en
tregou, ôntem, no Palácio
Itamaratí, ao general Ei·
senhower, a Gran Cruz da,
Ordem Nacional do Cru
z'eiro do Sul e á senhora
Eisenhower: a de Cavalei
ro da mesma Orâem.

A' procura do corpo do Duce
ROMA, 7 (U. P.) - As autoridades italianas estão inte

ressadas em localizar .o corpo de Mussolini, recentemente rap
tado por fascistas, do cemitério de Milão. Informações auto
rizarias indicam que uma comissão de investigadores já che

gou á ilha de Brisago, onde, segundo se acredita, os fascistas
esconderam o corpo do Duce,

Resolução doe.R.,do Trabalho
RIO, 7 (A N.) - O Conselho Nacional do Trabalho resol

veu, por expressiva maioria, que é devido o pagamento de cin
coenta por cento de salários aos empregados convocados até
25 de julho ultimo, quando entrou em vigor a Nova Lei do Ser
viço Militar. Com a; ex:pediçãJo da Nova Lei do Serviço Militar,
fica assegurada a volta ao emrprêgo por parte dos incorpora
d.os e o pagamento de dois têrços dos -salários, pelos emprega
dores aos empregados reservist.as, quando convocados' par.a
manobras, manutenção da ordem interna ou guerra externa.

Conferenciou com
o Ministro
Rio, 7 (E.) - Ovídio Abreu,

Presidente da Comissão Liqui
dante do DNC, esteve em con

ferência com o Ministro da
Fazenda, tratando do aprovei
tamelnto dos funcionários da
quele Departamento.

Interventores exonerados,

Notas políticas

pereceria.

RIO, 7 (A. N.) - O presidente da República assinou de

cretos exonerando, a pedido, o sr. Júlio José da Silva Meira,
das funcôes de Interventor Federal do Estado do Amazonas, e
l�orneando para substitui-lo o ten. cel, do Exército, Syzeno
Sarmento. Assinou decreto, também, exonerando o sr, José

Domingues da Silvia, das funções de Interventor Federal do
Estado de Pernambuco.

Secretário Ferreira
LimaE', por demais, evidente

a deflexão nos rumos pro
gramáticos da U.D.N.
Não há ninguém, de âni

mo reto e desanuviado
juízo, capaz de negar um

desvio na or ien tação da
quela corrente partidária
que, aliás, nos derradeiros
meses do ano passado, con
quistara fôrças ponderá
veis e independentes, a

cuia vanguarda a figura
ímpar do Brigadeiro Edu
ardo Gomes marcava o

ritmo e arbitrava a dire
triz dos objetivos, eletri
zando-os com o lustre do
seu nome, a magia da sua
fama de herói e a respeita
bilidade de uma tradição

i militar, isenta de parti
cipação no regimen dó 37.
Ho ie, por�m,\ -Edu'!1rdo

,!',.Gome.S-, ) �an'dtdjJilJQ;. li?-tilrefe .

ao uâenismo; -onde está
situado? Não se faz neces

sana 'finura ou ecuidede:
p'erceptiva, pa.ra responder
que êle volveu às ativif:Ja
des profissionais, tendo,
por isso, deixado o Brasil
em busca da última pala
vra do aperfeiçoamento
avi;;ttório, nos centros de '

e&tudo-- .& -_ cursos de espe
cialização da América do
Norte: ,

'

A u. D. N., vencida nas

eleições decembrinas, e

afastatlo voluntàriamente '

o seu supremo chefe, la

agora estranho à política,
onde só se encontrou no

estrito prazo de propagan
da do pleito de 2 de dezem

bro, � a U.D.N. teve, gTa
ça$ a 'isso, tosados os ca-

, belos creriierioe e peitorais
de Sansão... E furados,
como o person�iem bíblico,
os seus olhos, pàra ver fu
turo cozn vita lJeJade, pers
pectivas com êxito e cami
nhos aclarados, abertos e

definidos, por onde pudesse
marchar sem desintegra
ção de fôrças nem disper
são de tropas.
Assim, e custa-nos dizê

-lo! - a União Democrá
tise Nacional procura en-

P b costar-se ao Poder, partiara as oras ciper dêle, certamente para

d d t
- evitar as circunstâncias,e fi ap açao fatais e irrecorríveis, de,

Rio, 7 (E.) - Para atender se dissolver em guerrilhas,
as despesas das obras de adap- estaduais e municipais, de
tação do Palácio Monroe, o oposição choremigae...
Ministro da Fazenda autorí- ***
zou ao Banco do Brasil abrir o Vá que eete ietnas em

cr�dito de dois milhões de cru-I- êrro, No entanto, o bom
zen-os. senso, a lógica e, afinal,

_

i'
os fatos, não lograriam
chegar a diferentes con-

clusões, sem embargo das
cortinas de fumaça ergui
das de permeio, nesse in
tuito quase pudico de en

cobrir as operações no

retro-cenário da política
nacional.
Sem o generoso amparo

do General Dutra, a U.D.N.

O dr. Ferreira ,.' Lirne •

Dmo. ,SecietáÚo. da ,';Fazen
da, neste E�;tado, completa

, hoje mais izm ano de vida.
Os íhtimQs -e patentes_,
bem 'cpm�:os edmireâores,
têm, pois, uma á6asião·;de

,
lhe âer parabéns,'mani
Ieeteruio ao aniversariante
as simpa tias bem mereci
das que' desfruta no cora

ção de- cada dm dêles.
Daqui, nós outros, que

-O conhecemos e estima ...

mos, fazemos votos pelá
sua felicidade pessoal, no
seio da sua família e no

círculo amplo de seus ami
gos.

Reivindicações
perpétuas
PÀRiS - (S. F. I.) - Jac

ques Destrée escreveu na Ré-
ístence: "Que mão se nos di
ga, sobretudo, que, separado o

Ruhr do resto da Alemanha,
esta terá sempre um pretexto
,para reivindicações perpétuas.
Se os alemães conservam o

Ruhr, reclamarão o Sarre, e

de/pois pedirão a Alsácía-Lore
na. Se não fôr a Oeste, será a

Áustria e a região dos Sude
tas, e mais ainda, os países si
tuados a leste do Oder, hoje
atribuídos à Polônia. Conce
der aos alemães "tôdas as ter-

ras germânícas ", seria ainda
insuficiente, porque, é em úl
Uma análise, à dominação
mundial que êles aspiram. An
tes de 1939, ainda se podia en

colher as costas diante de tal
linguagem. Mas, depois, viu
se até aonde chegaram os so
nhos de Hitler. E não foi a

loucura de um simples manía
co, mas a vontade de tôda uma

nação pron.ta a combater até
ao último homem. Importa.
muito menos, no interêsse da.
paz, elncarar a legitimIdade
das reivindicações da Alema
nha do que as possibilidades
que lhe pe,rmi-t.am realizá-las".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DUTO DA ST,ANDARD BRANDS O

Agência. e Repreeentaçõ.. em
G..,.ol

f..<!l1triz: Florian6po;t.
RI.1a. João PiJllto i n. !!
Càiza Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peizoto••/n
(Euu; Pr6prib).

Telegrama.: ·PRIMO!:!-
Designar:

(I b D dA'�' Ag�nt!'. 'Q()I!, .P,rl_�,cip�l.
Timóteo .Br-az Moreira, 1° tenente da Fôr·

e gosto"
'munfc\piot do CAtO!!!.,

�a c:'��ci�� �el!;!��:' p�e:�:nto, (�:lec;=�:s.�� 'U ce 9,%e _ _

" ,: _--.__-......,....-. "'- _

Ordem Política e' Social),' para, sem prejuízo. ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇAO J:" f T b I·'b· t-'das suas funções;' aíender' diretamente õ expe- A Diretoria do Clube 12 de' Agosto" comemorando o 74° ust ,va ra a IS adiente da, De�egacia Regional dá ':apital, en- 'aniversárlo de sua fundação tem a honra de convidar os ilus- p'Rdc'(;1,ssos EM PAUTA PA-quanto nao for nomeado O novo ·titular. ,".; ,. .'
"

•

'. ,e,:

Remover, "es-oiiicio": tres consocios e suas Exmas. Famílias, a comparecerem as fes- RA "JULGAMENTO; MES DE
De ac;_�rdo com ô:��t. 71, it�m I, do decre- tas que' serão realizadas � 12 de Agôsto próximo, em seus sa-

'

AGOSTOto.I\" n. 572, .de '28 de outubro de 1941: "Iões inclusive baile.,
'

Dia' 8, ás 14 horas,Arlindo .Oodov, 'ocupante 'do cargo de De- '," , ' < ,'.
tilegado Regional, padrão Q, do Qu�dro único • Oportunamente, sera divulgado o .programa rela IVO a es- :p.ROC.ESO N. 'JCJ-99j46

do Estado, da Delegacia Regional de Policia tas festas. Reclamante: Terezínha Cou-da' Capital para a de Rio do Sul, preencheu- A - DIRETORIA tinha .:do o claro .existente na lotação, em, virtude
da remoção �t$eitÓr -de Alencar Guimarães Re�l�rriadO':' Alberto.1f: Schü-Fi:::;�:;�; �rt. ai, :H"� b>':'::d ELE6�o!P'!�:.sP�oN,!!.Rt!!•• t!�dq!�II4, tztbjeto: Aviso-prévio,

> •

·,do com .;' àrtigo 34, do decreto-lei n, \.. " " Dia 9, ás 14 horas
1.29�, de zq de marçod,ç 1945, .: .","

G U A'',',5' P A R I PROCESSO N. JCJ-92j46Constantino l:bal{n,� ,�<le ,�,oarijo: f�OO': �9 '.'
"

,,"
Reclamante: Orlando'Puer-Corpo de Bombeiros' 'dai'�Mç�;::P,olicial� â6;':fi�:T .

" "
',,'

,

ttado, para a reserva" re,IÍlJ.lneraclà" pe�ceb.�Jtd� ".
'

'

'Vended"or' po'r conta'" ...P...�pria ':
-

. ii' a'.R.e,clam·ado·'.' Irma-os Cesa'r'l'�.o vencimento anual de-' tl�ês mil" 'seiscentos":�e &'.. v

nov�nta e oito êruzeí�os e-' quarenta. cepia\ios '.i'i.;i;", _l?LACU'O,W�FRA _:_, BE1�c;ir, 'de M6das .; Objeto: Anotação de cartei-(3.698,40), correspondente' a 25' a�lIls,: (2mês
" ,�';n-, ,J_ 'R,UQ. Felfpe" S,ch.midt, �.4 �:·Fone.' 755 '

.. ra, profissional e porcentagense 15 dias de serviços prestados ao ES.I'll!lO.
Portaria de.3 de agôsto de 1946

- .

D'B6êJ,": col�ção de, 'am�stras Atende-seàdomicilio. �,' sopre· horas ex;trao:rdinárias..
o INTERVENTOR FEDÉRAL RESOLVE ." ,.. " .

- '.

Co;,eeaer licença: A
',:..

.

"rA !
,",D�.aéôrd.o com o art. 156, alínea a, .combi-

. esp.eran�', '''I-

;'�do cem' é/. art. l58, do' decreto-lei n. ..
'

572, :cte.:2à';àe '<l\Ifu!;>ro ,·de. 1941.:, . de '6-ao'dhl-
'

Félix Schaefe'r;"o9fi;il'a':;'te do cargo de Agrô· /

nomo, classe K,(d.'r;'9qadro únic� do. f'sta��� ',o BQ'nlpaim;.�" (U. ;e-.) Gan
e Diretor do SetYISo)le.Defesa SaDlt�lia '5:$>" dhi declarou e,slperar que não
getal, de noventa �90) ,chas, sendo':' '-tssenta ," ", ;'.- ,

,-,. 'hdias com vencimento integral e .trinta 'co';;' haver:a� i sus��,nsa(,l) ,do traj:)al _o

desconto de um têrço, tendo' em vista, o tau· :no .próximo dia 9 de aipostQ"do de inspeção mé<lica a que foi iubmetido, sexta�feita; quarto anive'l'sário
a contar de 30 de lulho d� corrente, �no, '

da deten "ão. dos lideres do'Portanas de J de agosto de 1946 '-,
ç

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Congresso Indiano pelas auto.,
Conceder licen.ça: ridades britânioas:· Acrescen'"

De acôrdo com o \art. 156, alínea b,' combi· tau O líder indiano que haverá
nado com o a;t.: 158, do decreto-lei n.

572, de 28 de ol1tubro de 1941: nêsse dia comemorações, or-

,t ,-A;: Irineu CO'1leUi, oc.upant� do ca,·;?:o da· dE;liras e pacíficas.
'

Decreto de 2 de agôstl! de 1946 classe, J da carreira de Oficial Adrninistrati-
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE 'VO, do Quadro ú"ico do Estãdo, de noventa

Desuniar : '(90) dias, sendo sessenta (60) COm vencimen-
De acôrdo com o art. 84, do dea'reto-lei n. to integral e. o restante com o descontõ-' de

572, de 28 de outubro de. 1941: . um 'têrco.
José Simeão de Sousa, ocupante .do cargo

-

Dispensa?':
de Inspetor, padrão K, do Qbadro, .15nicó' do José Patrício Chaves <la função de primei.
Estado, para exercer a função gratificada de ro suplente <lo sub-delegado de polícia do dis
Inspetor Geral do Départamento das Munici- trit� de Anita Garibaldi, DI) municipio de
palidades, criada, pelo decreto-lei n. ,INO, de Lajes.
16 de j ulho- do' corrente- ano. Designar:

Decreto de 3.de' aaõsto' de 194-6 , Luiz Schwalb para exercer a função de
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE sub-delegado de Polícia do distrito de fndios,

Concedei- aposellta.doria:' Ino município de Lajes. ...

De acôrdo com o art. 188, item II, combi-
.

Dionísio Maestri para exercer a função; de
nado com u.i art. 190, Ítem II, do decre- primeiro suplente do sub-delegado de Policia'
to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

;1
do distrito de Anita Garibaldi, - no' município

A João Bonelli, que exerce o cargo de Pro- de Lajes. .'

fessor, efetivo (Esco la mista da Encruailha- Joã� Henrique dos Santos para exer�er. a

da, distrito de José Boiteux, município de
I função

de sub-delegado de Policia.' do� 6Ú;t�it�
Ibirama}, com o' provento anual de seis mil de Rio Duna no município de Ima{ul.
cruzeiros (Cr$ 6.000,00), por contar mais de Dionísio Dalla Costa para exercer a funçã�
trinta anos de serviços prestados ao Estado. de primeiro suplente do delegado de }">olícia

O INi;;;��::�; dt;��:A�e, i:��oLVE .do município de CO:lcórdia.

\
;

, \

<.1'"

peça hoje mesmo ao seu forne
cedor um "Ccrtõo-Rcvcl", q u 9

apresenta fôdos as instruções in
dicando como fazer para receber o
famoso "Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartão,
escreva para: Caixa Postal, 3215

,

Rio de Janeiro.

B R ... ,Z I L I N C • RIO DE JANEI,,,v

CONTA .CORRENTE POPU:L.,AR
Juros' 5'/2. a. a. - Limite CJ;'$ 30.000,00

Movimentação ,com' cheques"

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 FlorianõpoUs

MACHADO I (lA

IMPORTANTE! Reconhecidá
pelo, Brasi,1
Rio, u (E.) - Recebemos a

seguinte nota do Itamaratí,
por íntermédío da Agência Na
cional: "O govêrno brasileiro
reconheceu a República Fede
ratíva Popular da Iugoslavía e

dessa resolução deu conheci
mento, por telegrama, ao mi
nistro de Negócios Estrangei
ros desse país e, por nota, ao

major-general Ijuhomir Ilíe,
agente especial da Iugoslavia
'no Brasil".

«AitúD tem o praze::- de comu

nicar ao comércio e ao público
locais que, brevemente, transferirá
o seu serviço de transporte. do
Mercado Público, 37. pera o Salão
Record -- Praça 15, com o fone,
16-96. quando será anexada uma

eficiente menllageira. 'para odes'

pacho urbano de pequenos pccot.es.

A TOSSE

LE"IAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ,

,Laboratório
Clínico'

RÚA· d,OÃO PINTO, '25
Fone: 1448

Em frente- 00 . Tesouro
do' Estado

Florianópolis

"

�

Dr. '�'" �:;<S. Medina Farm. Narbat jU'�es de Sonzi
;\ .. ,1.';",,:' farm. L. da CosIa Avila

. ,

. .

Exame d:a sang!le I "Exame para verificação
'"de éttncer. ,ExQ�à� d.e uriiu� I. Exame 3)ara

'verificaç5ô ('da gravidez. Exame <la escarro.

Exame para verificação de' doencas ,do
�ele I 'boca e cabelos, Exam� de fézes •.

Exam'a, de secreções.
Ilutovacciilos e transf,u'são de
'Lxame qu�mico de farinhas,

café. águas, etc.I
sangues.

bep,ida.

ESCRITÓRIO JUR1DIf;o. 'COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliãrio) ,

Vendas d'e pinhais, fazend:lé e emprêsas
'

..... Diretor: dr. Elisiário' de Camargo Branco
ADVOGADO

RlIll Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa PastaI 54
En<fereço tele,:ráfico: "EHbranco" -- Lajes -- Sb Catarina

��------------�f_.t�I)V()G j�\_'DOS
Dr. OSVALDO BULCAO. VIANNA
Dr. J. J. 1)E SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo, Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro -: Florian6polis.

,

I
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andar
'I'el- 22-5924 - Rio de Janei�o
Rua Félipe de Oliveira, '21 ...:..

80 andar,
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

c-s
o-s
c-s
c-s
c-s

'80,00
45,00,
25,00
9,00
0,40

Ano
,

.

Semestre
T'rimestre .

Mês .

'Número avulso ..

N ú m e li o avulso
'domingo ..... Cr$

,

No interior
Ano ... , .'.. . . .. Cr$' 90,00
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre ...

'

.. , Cr$ 30,00
Número avulso. . Cr$ 0,50

0,50

Anúncios mediante contrato

Os' originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

�---------------------�----
......... " � ,,-

�_:d::fj;

\
, NOSSAS SECÇOES

.... Direção de!

BARREIROS FILHO

Notas Políticas

Netas Locais
Artigos de Redaç'5.o
Página Liter�ria
, SIDNEI NOCETI �.
Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancári�
Notas, Científicas
-Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem

A: DAMASCENO'
G'ovêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar >

j

Religião
J�risprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de 'Redação'
A.,: A. VASCONCELOS'

f .

Pelos Municípios -

,

.

".)

Assunto� Inte,rpaç:ionais.
Conc�rsos·

,

.Artigos de Redaçã'O
. D. F. AQUINO
'Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

........

,.

,'1'.,

.

f

Magazine
PEDRO PAULO MACij',4..tJO

E�porte� .'
... '.',' ,,;.. , .. '. '. "

.. ;
,., .

FARMACIAS . ·DE PLA�ag
F:armácias ,de" plantão dúra�te :'0', mes d

'agôsto:
.3 _ (Sábado à tarde') '::_

rança _ Rua Co.nselhe'iro Mafra�
4' :..c. Domingo � Farmácia .E'sperança.

Rua Conselheiro Mafra. ,'. _

"10 .:_ (Sábado à tarde) _' :i;armácia Ne!

soh _' Rua Felipe S'c1;I11ildi: .
'

-

,

11 � l;)omingo _- Farmácia Ne1sbn::,,::.::Ru
Felipe Schmidt.

17 _ (Sábado à tarde) Farmácia ,Mo

dema � 'Praça 15 de Novembro.

18 � Do;',i'ngo _ Fa'rmáéia'Moderna -

Praça' .. 15 de Novembro. '�",: "

24 _ (Sábad' à tarde)., ,_ farm�.ciLSí'!\ ,

Antôni'o' _ Ru� Joã�' Pinto.. '
,

25 - Domingo - Farmácia�" Santo Ant'ôni
_ Rua João:: Pirita.
-:- O serviço noturno será.

Fa;rnácia S�nto Antõnio, sita
.. � rua 10;

Pinto. ','
................

'

,

" ..

TELEFONES MAIS, NECESSIT���;��iic�:ir��,. : : : : : : : : :: : : : : :'::: : : :':: 1031'
Delegacia O. p, Social _. ;" 1578-,
Maternidade .. , , ',' . . . . • l1S!
Hospital Nerêu 'Ramos .......•.• 83i
Santa Casa .... "................ 1036

. Casa de Saúde S. Sebastião USJ'
Assistência Municipal :..... 166··
Hospital Militar , __

' 1i51,
14° B. C: __ 1-530"
Base Aérea ,. . . .. 786
7" B. L A: C 1593
Capitania dos Porto. , , . . . . . . . . . . . . 1386
16' .c. R. 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária * • • • • • • •• lSUf·,
"O Estado U 1023' .

"A G,zeta" � ; . • . . • • • • . . • . • !656
"Diário da Tarde" 157'1
L. B, A. .. �...... 1-64,"

EmJl'. Fl\Iler�ria Ortiga' .. ,., ..... ·. !OU"
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. {feno Cel. João Alves Marinho IMPEF.:IAL - Às 7,30 horas
A data de hoje regista o aní- - Um filme dííerente com

versano natalício do sr. teu. cenas ínegualáveís, desenrola
. ceI. João Alves Marinho, dis- do nas geleiras eternas do
tinto oficial da Fôrça Policial Alaska!

. do Estado. - TUNDRA -

Srta. Rosália Bento (Perigos do Alaska)
Na efernérjde de hoje teste- Com: Richard Del Chambre

ja mais unia primavera a gen- Estarrecedor . . . 'Gilgantes-
til senhorita Rosália Bento. eo ... Verdade�ro! ...

Sra. Adelaide Freitas Preço único - Cr$ 3,00.
Na data que hoje transcor- "Imp. até' 14 anos".

v.'

, ANIVERSÁRIOS:
SRA. CATARINA GALLOTTI ODEON _ Às 7,30' horasBAYER- n

-

Deflui. ne.ta data o ani"ersário
. � cessa0 'Popular

Jlatalício da exrrio . sra. Catarina\ Sinistro! Misterioso! Horri
'lGaUotti Boyer', digno e,pôsQ da ar. I pilante!
dr. loão Boyer lllho. e eleme.�to '1' SEPULTURA VAZIA
de destaque na lIocledade tlJu- C . LI d N IM'

, (Juense, .

om. oy O an e afJo-
-

'

ne Weaver.
Enfermos: 90 minutos de tenor e espec-

,

SRA. LAURINDA LAUS tativa!
Acha-.e gra"emente t>nfêrrna Q Preço único: - Cr$ 2,40.

,.exma. vvo, Laurinda L3uI, par- G I C $ 1 00
tencente à. tradIcional farnoília de

,era - r
, , .

,

'TijucolI. "Imp. até 14 anos" .

..

\

• t.

'Te aniversaria-se a exma. sra. . . .. .... .... . ...

.Adelaíde Freitas. Domingo: Odeon - Imperial
. Sra, Hilda Cabral Bruggmann . " reiniciando as grandes

Registamos, na data de ho- apresentações cinematografi
je, o aniversário da sra, d. Híl- cas, apresenta:
.da Cabral Bruggmann, espôsa MULHERES E DIAMANTEê
"do sr. José Brugg;mann,' resí- (Téchnicolor)
dente nesta Capital. Com: Betty Grable e Úick.

Walter Rosa Haymes:
Assinalamos com prazer, I -----'---------

.hoje, o aniversario natalícío
I

I

.de Walter Rosa, filho do sr.
I I

Rodolpho Rosa, Comissário da

I
(

'Secretaria de Segurança PÚ-
-blica dêste Estado. ,

Menino Fernando Luiz
. " I

Completa, hoje, mais um HOJe - qumta reira 8 de agos- j

natalício o menino Fernando to de 1946 - Hoje
.Luíz, filho do sr. João Teotô- RlTZ - ás 5, 7 e 8,30 hrs.
nio do Livramento Carvalho. - Sessões Chies -

Srta. Haídée Carneiro da Rose Hobart, George Macrea-
.'

Cunha dy e Erik Rolf
Festeja, hoje, seu aniversá- ,A MORTE.; CAMINHA Sê

rio natalício a srta. Haidée Não havia sangue em ' suas

'Carneiro da Cunha. veias! I Não havia piedade em

Carlos Borges da Conceição sua alma! Não havia amor em

Registamos hoje, com desta-I' seu coração!
-cada satisfação, o natalício do _ Censura: - Até 14 'anos .

.sr. Carlos Borges da Concei- Extra: - No mesmo pro
ção, funcionário graduado do grama:
Ministério da Fazenda, que O sensacional match de box
-ocupa, há muitos anos, no n08- entre - JOE LUIZ X BILL
.so Estado, o cargo de Delega- C0NN
-do r,Jo Imposto de Renda. Round a round! Eletrísan-

Sra. Olga Vieira Silva te e sensacional!
"
Assinala o dia de hoje, a No programa: - A Baía de

'passagem aníversárta, da, sra. hoje e de ontem - DNI.
-d, Olga Vieira Silva, espõsa do Preços: ás 5 hrs.i- 3,60 e 2,40..
.sr. Julio Paulino da Silva. ás 7 e 8,30 hrs. - único 3,60.

Srta. Maria de Lourdes . . .. . ': .. _... '" _ .,. _ ... _

Silveira No Rox.y: Hoje não haverá
Transcore, hoje, o anívérsá- Sessão

410 natalício da g·I1ta. Maria de
Lourdes Silveira.
"I'te, João da Fonseca ])o1'ta8

Registamos, na data de ho- A Rádío Guaruiá apresentou se-

Je. a passagem do aniversário gunda-íeira última, às 20,30 horas,
natalício do sr. João da. Fonse- mais um programa HORA LITERd-
-ca Dortas, oficial do Exército l\'JlUSICAL, audição que obedece à Prev·lsa-o doo tem··o INacional. direção de Lourival Almeida. p

Abelardo Arantes ' O programa de segunda-feira SERVIÇO DE METEORO-.

AssilIlalamos, hoje, a ''Passa-' agradou" plenamente aos ouvintes, LOGIA
'gem do antversãrío do sr. Abe- pois, além das poesias declamadas Previsão do. Tempo, até 14
'Iardo Arnntes. por Louríval Almeida - apresen- horas do dia 8.

• Hélio M. Moura' tou as senhoritas Maria Barreiros Tempo bom.

Reglstamos na data de hoje 'e Jessy Deusoher - as quais in- 'I'emperatura: Estável.
-o aniversário natalício do sr'. terpretaram aplaudidas canções Ventos: Variáveis.
.Hélío M. Moura. centro e sul-ame'ricanas. Todos os "I'emperaturas extremas de

Clríaeo Silva números receberam merecidos a- hoje, foram.: Máxima 20,0 mí-

Vê "Passar na efeméride que plausos do auditório, destacando-se,' nima 10,9 Sinopse: O tempo

"hoje transc�rre, mais uma. prí- 'principalmente, as poesias "O LA- decorreu instável, com chuvas

.mavera, o estimado jovem Cí- DRÃO" e "SAUDADE" - na voz esparsas passan�o a bom. A

ríaco Silva. de Lourival Almeida, e, SERENA- temperatura ,dec1mou. A me-

. O aniversariante, que goza TA DE SCHUBERT e ROSA DE nor temper�tura foi registrada
-de um vasto círculo de amíza- 'MAIO _ músiças cantadas por Jes- em Xa:n.xere com 1,8 negativo.
-des, receberá, por certo, pela sy Deuscher e Maria Barreiros,

-passagem desta data, ínúme- respectivamente.
oras felicitações por parte de

_
O acompanhamento musical, es-

seus parentes e amigos. teve a cargo do Trio Serenata -

* * * formado por Braz Moreira (violi-
Nieo-Iau 'Teixeira no) Lourival Garcia (Violão) e

-Faz anos na data que hoje Soica (Piston).
'transcorre '0 -sr. Nicolau Tei- A apresentação foi confiada, mais
xeira, funéionario da Carlos uma vez, aI) locutor Acy Cabral

'Hoepcke Comércio e Indústria. Teive.

Preço Cr$ 101),011
Com ponteiro
eentra! .••• " C.,r$ 85'.00'

,

O Relógio provado por Grandes Exercitos '!
Há, no serviço militar, condições
de trabalho.' de tal modo rudes

que fariam falhar um relógio
comum. Por isso. Tissot criou
o novo modêlo Militar, relógio
de excepcional resistência e pre
cisão, que logo se tornou o prde-

-

rido das classes armadas em tojo
o mundo. É� um relógio forte

para homens fortes) Reforçado,
protegido contra choques, im

permeável à água e à poeira,
insensível ao calor, ao frio, e

à -eletríeidade; "Tissot Milita,r:
suporta as mais duras' provas
sem que isso altere a precisão.

do seu funcionamento. Ademais,
possui o certificado Tissot de
Garantia ,Contra Acidentes que
in .lui até a quebra 'do vidro.
E caso não seja possível o seu

consêrto, V. S. receberá um

novo relógio. Conheça o Tissot
Militar em exposição nas boas
relojoarias.

.\ PROVA Df:

"'iLE1,UCIOADE
ÁGUA • CHOQUE

,

POEIRA
CALOR ., fRIO

•

HORA LfTERO·MUSICAL

'.ODuro DA SOCIÉ1'f SUtSSE POIJa L'INOU_ MOIIlOGRe

,GllMEHA - _A

BOMBAIM, 7 (U. P.) - Retornaram á normalídads as

comunicações postais e telegráficas em Bombaim. Com a vol
ta dos carteiros e outros funcionários dos 'correios e Telégra.
fos ao trabalho, .voltou a ser restabelecido o serviço postal, de
pois de 17 dias de paralização.

darão a importân
cia .merecídc

PARIS,7 (U. P.) - Acrdiia-se que os Quatro Grandes nõo

dar�o a importância merecida ás recomendações por simples
mctioria, que serf!o sempre e�ência das pequ�nas naçõe�.

•

serviço postalRestabelecido -o

Nao

3

!
'

- I

João Machado' 'Pacheco
Filho Eisenhower visitou Rezende

ParticipQ aCl. parent... ami.
gos ela seus pao.. o na.ci·
mento de .eu i;rrnêiozinho

JOSÉ

RIO, 7 (A. N.) - O general Eisenhowe.r,- acompanhad»
de sua comitiva, v,isitou na manhã de hoje, a Escola Militar
de Rezende, onde foi festivàmente recebido não só pela popula
ção daquela ei.dade fluminense como peloS" alunos da, Escola
Militar, cujas dependências pel'icorreu demoradamente co

lhenido e:lOCelentes impressões em sua visita.

ocorrido no dia 5 do fluenta.

Fpo)ia .• 5-S-946.
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I Um episódiO corio.so
na história da

.

,

I

Leiam todo dia esta coluna' ciência
até o fim Nova York (N. T.) - Cer-

-- Pedimo. avisar por telegra- tos episódios na história da
ma. quando o jornal não chegar ciência são rapidamente es
no rnesrno dia. queeidos, apesar da sua impor-

tância tumdamental - e per
ma.necem no olvido por longo
tempo, até que uni aconteci
mento venhá de novo' desper
tar a atenção do mundo para
eles. Asím aconteceu com as

pesquisas sôbre a febre ama

rela, de acôrdo com os fatos
que passamos a narrar.

Em 1925, depois de demora
da exploração levada a ca:bo

por uma comissão organizada
! pela Rockfeller Foundatíon,
foi instalado na cidade de La

gos - capital da Colônia Bri
tãníca de Negricia, na ÁfI:ica
Ocidental um laboratório
dedicado ao' estudo da febre tribuirás, assim, para, a forma-

amarela e à relação que pode- \
- ção cultural dos catarinenses

ria existir entre a molestia de amanhã!

africana e a da América do ("Campanha pró-livro" do

Sul. Nêsse laboratório, conse- C. A. XI de Fevereiro).

guru-se "desatar muitos ,fioS·I __'

· _

dessa meada". E foi também tarde porém,. (1943) re801-
aí, no decurso de tais estudos, \reu-'S� instalá-lo de novo - e I

que perderam a vida - víti.-. sua reabertura reviveu um

mas da própria doença que in-! episódio ocorrido alí em 1927,
vestigavam - quatro notáveis um importante spisódio que
homens da' ciência: os drs.' fez época no mundo da medi
Adrian Stokes, Hideyo Nogu- cina: havia um homem cha-
chi, William Alexander Young mado Asibi atacado de febre :.-----------------------
e Theodore B. Haye. I amarela; seu sangue foi ex

I traido e injetado num macaco

PESQUISAS DIFíCEIS i que acabava de ser importado
Quando esses precursores da India, e que morreu vítima

miciaram as pesquisas em La-: da moléstia. Asibi foi salvo e o

gos, não havia sido descoberta )ato, algum tempo depois, era I ..

a vacina preventiva; não se, Lembrado apenas nos meios 1-:'conhecia ain�a nenhum �n.i:- I méd�cos. Mas �le. foi o ponto .de
mal sucespetível de contágío I partida para êxitos

posteno-Ida moléstia, que pudesse ser res, '

submetido à experimentação I .

no laboratórío ; tampouco fô- i O SANGUE DE U.l\! HO.l\IE.l\1
ra ideado. o método diagnÓSti-j De 1937 para cá, em tôda

A t e n ç ã
i

o ' co por �.meio da Víscerotomía, vacina contra febre amarela·
nem. sequer as provas. do san-. que se vem preparando-c-quer

A INSTALADORA DE FLORIANÓ- gue para garantir a i�ullida- pela Rockfeller F'oundatíon,
POLIS- avisa aos insterenado. que de. • quer por instituições- governa-
recebeu, diretamente da Inglaterra, Além disso, o conceito epide- mentais e pantículares :__ vem
nlotofe. elétricos trilá.icos, 220 .

'volta, 50 ciclos, 1400 rotações, capa- miológico na sua, totalid3:d� -=-[
intervindo o _virus

C,antido..
no

cidade de 1/2 a 10 HP. e g.obretudo no, que se r�fena a sangue daquele homem; Vlrus

Praço. relativamente baixos. noção de qUie os mosquitos ae· que - ,transmitido. d�. um ami-l
Recebeu, também, medidores' des aeg'ipti eram os únicos veí-';mar a out;rõ nos ·laboratórios,

(Relógios) para luz. .

b
. I 'd I

Rua Trajano n_ 11 _ Fone 1674 cul,OtS do mkro ia - era l'll- e,por meio de repetI ;as cu tu-

JOÃO CASCAEW fundado, conforme foi demons- (ras celulares bem como imen-

�}r�dO'-:.·.' ,m.a.
is' .t_�"rde de� acôrdo

[sa
multiplicação tornou

100m as observações práticas e imunes à febre amarela mi-
as ex:periêncJas. feitas. lhões de seres· humanos ·em

Em ':t��}4, o l,abóratório de i mu�tos país��. r:r:udo graças ao,

Lagos fOI abandonado por se esforço da ClenCla e �o· sa;ngue
considerar que sua missão es-I daquele homem humilde do
tava cumprida.;(N0ye .anos mais Laboratório de Lagos.

Aos nossos
Agentes

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO' LEITOR: Se o' que 'he

Deseja uDier

emprego?
Procure! então a nOSSl\ Geren

cia e preencha a nossa "ficha d.

informações úteis", d>\lldo t<ild ..;

as indicações possíveis, que ,t.t'1!'C'

mos prazer em recl)ínendá.!o \�l

!Io�S interessados na aquiaicâo li·

bons fl.iDcionárim. (as)
-------

-COÚERÓANTE: Dá um n-

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con-

interessa é, realmente, uma providencia
lJ3r3 endireitar o que estiver errado ou

para que aleuma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a .sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SEC':AO REl:;LAMAÇOES,
de O ESTADO, que o "�so será lendo

sem. demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ç;il) da resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla-

mação nem a providência tomada.

DOENÇAS NERV<)SAS
Com os progressos da medidll&'

hoje, as doenças nervosas, quando
tr,atadas em, tempo, Sã6 males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
sismo, fruto da tgnorâncía, só pode
prejudicar 6S Indívíduos afetades d.
tais enfermidades. O Serviç6 Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gr..
tuiiamente os doentes Ilervosos tno

dígentea, na Rua Deoderc 22. da. ,
às 11 oboras. cHàriamente.

laboratório.
Radio-Tecnico-Elect:ron

Fundado em 1.935
Mon�age� de rádio., Ampli-

1
fica.dl)l'es-Trarlllmi••o'l'e.·

Mcte�!,tsl imp'ol'tad.. direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

OtOJlVli" Georges sohm

I
.. El.ctle -

T;f,cn.ico
- Prof}.sioJ\aJ

for�ado na Eur.opa
Florianópolis .

,
�U(1 João Pinto n, 29 -- Sob.

AUMENTE
seus negócios eth São
Paulo, confian�o-os a

I
MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal, 5756:

JEnd. TeL: M'arielY-;:, ....

Viag�rls
PELO

'Exprêsso .

-

Noturno do jornal
O ESrrADO

Informecões: .

"

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile' - no Ho tel Príncipe

BELlEMA
para Erupções da Eczema

.

,

o Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

t m =mmrS:D MW:=nhrw'ttt

FLORIANÓPOLIS:
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

�HEGADA.A JOINVILE:
SAíDA Df JOIHVllE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

J.

MElHGR saBOR •••
MAIOR Eflcícla ••• •

awrnnn

JOJNVLLE

Pela sua pureza 100%. o óteo
de Figado de aacarnau, de

Lanman & Kemp. apresenta
urn sabor aceitávet até pelas

"

crianças'e pessoas de estôrna-

go delicado Alem disso. sua

eficacia e assegurada peto seu

potencial em vtrarrunas acima
do 'padrão fixado pela farma

copéia norte c americana. Nas

convalescenças, no periodo do

crescimento mrantu, na rra-.

queza gerãl etc .. exija o Oleo
de Fígado de 9acalha",. de

Lanman & Kernp, conhecido
no Brasl], há mais de 100. anos.

1 da madrugada.
7 da manhã.

tO da. manhã.
S da tarde.

\.

PREFEITURA DO MUNICI?IO
DE FLORIANÓPOLIS

. DECRETO·LEI N. 2M
o Prefeito Municipal de Florianópolis na.

conformidade do disposto no art. 12, n, I"
do decreto- lei federal n, 1.202, de 8 de
abril de 1939,

DECRETA:
Artigo {mico - O subsídio e a representa-

ção do Prefeito Municipal, no exercicie de
I 1947, são fixados, respectivamente, em ... __

Cr$ 2.400,00 e Cr$ 1.200,00, mensais, revoga
"das as disposições em contrário'.

.

Prefeitura Municipal de Florianópolis. 31 de
Julho de 1946.
Pedro Lopes Vieira, prefeito \municipal.

.

Manoel Ferreira de Melo, diretor \ do Expe
diente e Pessõal.

Portaria de 30 de ivtho de 1946
-O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVE

.Ad-mítír :
De acôrdo com o art. 7°, di> decreto-lei rr;

• 236, de n de setembro de 1945:
1\lr�n?el Gonçalves da Silva, na função -de

Administrador de Cemitério de Distrito. criada
pelo �ecreto,lei n. 232, de 20 de junho de 194,.
referência III. da tabela numérica de extranu
merário-mensalista, correndo a despesa por'
conta da dota ção 9·31-L

Ó�dl.a
.

flgado de Bacalhau
DE lANMAN & KEMP

...._..._...._--,--.;.;-----
ESCRITóRIO IMOBILURIO

A. L_ ALVES
Rua Deodor_, n. 3S. - Foolis.

Encarrega-se óe: compr:t, ven"a, hi·

poteca, legalização, avaliaçá9 "': admi·

nistração de imóveis.

Q��aniza, também, papéis para com·

pra de propriedades pelos h1.�itut".

de Previdência e Montepio Estadual.

PERDEU-SE
-

B R I TO
O a,Uaiate indicad'o
Tiradentes. 'I

--o- _

. G��'E�'
A gripe-segue frequente-

�Imente os resfriados. Corte
êstes prontamente. fric-
cionando o peito e o pes- '-o) ,�
coço, ao deitar-se, com 'I
Vick VapoRub. Descon- __
g�8tiona o peito, facilita Ia respiraçao, acalma a.

. tosse, traz pronto alivio_
No trajeto da praia do' Merca·do à
r'ua· Felipe Schrnidt. um par de
óculos. Pede·se à, pessoa que a

. encontrar entreqar na Livraria
Moderna, ao ar. Jacques, que .erá
gratificada.' . J

ELECTRO .MECÂNICA
Tenha �empre em co.:(;[ uma garrafinha

-

,n-PERIT1'.0
-

uK I-o-r»Con.ertani-.e Geladeiras, Regiatra
dal'Qll, Numeradora., Carimbos.
MiiniQgrafoa, Máquinas de Ellcre-

ver, Calcular, Costurar etc ...
Enrolamentos de Motores, Ellta
bili.adores, Voltimetro. 8 demoia

aparelhoe elétricos.
Atendem-Ie chamado. fora da capi
tal .ob a direção dos ar.. ERNESTO
WOJCIKIEWICZ JR. e ADOLFO

TREMEL
Rua Victor MeÍ> alie. ,n.O 18

PORTA0)

r.;�t:1U'i'o ttlU J URIlHVU VOMJ{IWIAL
AII5Iunto.:: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativo.

Bnder.eço Tel. ELIBRANCO � LAJES � S'anta Cat'ar-ina
COJ:\aulte no.sa Organização antes de'.e decidir pela com

�ra ou venc:Ja de imoveis. pinhais cu qualquer
empresa .neate 'estado ,

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO
ADVOGADO

RU8 Frt'Í Ro�ério. 54 - Caixa Postal 54 - FM1e 54

"

"VlR(jE.M ESPECIALIDADE"
\VR1'ZEL

8 'Sa-hão

ROUPA

J NDUST'RIAL-JOINVILLE
TORNA

(M arca reglsl

BRANQUISSIMA

( 'I A
.

A

.���Ã��!,RCf""
ESPECIALIDADE

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE---Sábádo, dia 10 de agosto, «Uma Noite de Neve»,
grande, .

soirée promovida pelo �rêmio Icaraí, filiado ao Instituto Brasil Estados Ilní
dos. Início às 21,30 horas. Traje.-sritas.: vestido de pelúcia, branco; cavalheiros:
blusão russo, brance, ou terno escuro. Mesas a serem reservadas na Relejoaría

Morilz, a {)srtir do dia 5� à Cr $' 2.0,00.
. ,

SEjRETARIA DA FAZENDA
24 DE JULHO

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústna
-- Pague-se, à vista das informações, a quan
tia de Cr$ 1.576,00, desentranhando-se os do
.cumentos necessár-ios à comprovação da des
-pesa, de acôrdo com o decreto n. 622, de ..

28·11·938,
Karl' Alperstedt (Livraria Catariaense) -

Pague-se, à vista das informações, a quantia
-de Cr$ 130,90, desentranhando-se os do-
-mentos necessários à comprovação da despesa,
-de acôrdo com o decreto n. 622. de 28·11·938.

Philippe Jorge - Pague-se, à vista das i .. ·

formações, a quantia de Cr$ 1.833,00, desen
'iranhando-se os documentos necessários à
-cornprovacão da despesa, de acôrdo com o de ..

ereto n, 622, de 28·11·938,
25 DE JULHC

Fecularia II São Francisco" Ltda. - Defiro
-o pedido, observadas as exigências constantes

,��n!�formação n. 111, do Lnseptor+, da la

Antônio Cruz - Auto de infração - Con
siderando que o autuado não emitiu, na forma
-determinada pelo art. 2°, do decreto n. ..

546, de 12·3·942, a nota relativa a venda de
madeira feita a Orlando Galliani & Irmãos'

- Considerando que a sua alegação de nã�
haver emitido aquela nota porque o valor da
-madeira só seria conhecido depois da sua

classificação, não é aceitável, porisso que não
-obstante o prazo transcorrido entre a venda
(abril e maio) e a lavr-atura do auto (novem.
"bro), ainda não entregara êle a aludida no

ia de venda e nem registara as operações na
-sua escrita fiscal; para o pagamento do im
pôsto devido; .

Considerando que o fato de haver o autua

�do registado, nos seus livros, posteriormente,
.à lavratura dêste auto, o valor das opera
-ções para pagamento do tributo, para tanto
-r'aaurando e emendando ditos livros, não fêz
-desapa recer a culpabilidade, mas antes, pelo
-contrário, evidenciou a sua má fé;

Considerando as informações do inspetor
Décio Couto, que mostram à evidência haver
� autuado infringido o art. 2°, do decreto n.
546 citado,
Julgo procedente o auto de fls. 2 para apli

<ar ao autuado a multa de Cr$ 200,00, grau
mínimo do art. 90, do citado decreto n. 546,
-sujeitando-o ainda ao pagamento dos selos de
saúde adesivos dêste processo, na, forma re

.gulamentar. Publiqúe-se e inrime-Ie..
27 DE JULHO

Albino Sartor i - Sele devidamente,
Companhia Laminadora Caçador - Como

-requer , em face das informações. ,:
Francisco Manoel de Sousa - Defer-ido, em

face das informações e parecer do dr. Pro
oCur�or Fiscal.

J sraet José 'I'edeo - Deferido.
José Francisco de Amorim Deferido,

-observando-sa a exigência constante da infor
mação do Inspetor da la Zona Fiscal.

França & Cia. Ltda. - Auto de infração
- Em face <das informações e próprios têr
"mos da defesa de fls. 4, em que a autuada
reconhece e confessa as inf racôes cometidas,
Julgo procedente o auto de fls. 2, para im

-por a" França S. A, (Indústria e
'

Comércio de
Madeiras) a multa de Cr$ 500,00, grau míni
mo do. art. 2°, do decreto-lei n. 179, de 5 de
setembro de 1938 e sujeitá-la ainda ao paga
mento elos selos adesivos e de saúde dêste
-processo. Publique-se e intime-se.

30 DE JULHO
Alberto Poersch - Auto de infração - Em

face 'das informações e parecer, julgo prece
-dente o auto de fls. 2 para sujeitar li) autua-
-do, que é revel, à multa, em dóbro de .

'Cr$ 476,80 e ao pagamento do impôsto não
pago .num total de Cr$ 238,40, nos têrmcs do
-ar t. 75, do decreto n. 72, de 28·12·936, Exi
gir-se-á dêle ainda os selos de saúde e adesi
\TOS dêste processo na forma regulamentar.
Publique-se e intime-se.
Alvino Müller - Auto de infração - Em

face das informações e parecer, julgo prece
<dente o auto de fls. 2. para impor ao autua
do a multa de Cr$ Cr$ 262,60 e sujeitá-lo ao

pagamento do impôsto não pago no total de
Cr$ 131,30, nos têrmos do art. 71, combinado

. com o art. 75. do decreto n, 72, de ..... _ ..

28·12·936, Exigir·se·á dê!e ainda os selos de
'saúde e adesivo na for'ma regulamentar. Pu-

.

blique-se e intime-se.
.

Otaviano Rosa - Auto de infração - Em
fact da informação ministrada pelo Inspetor
Geral sr. Pedro Garcia" julgo procedente o au

to de fls. 2, para impor ao autuado a multa
,de Cr$ 100,00 grau minimo do art, 71, -do' de
<:reld n, 72, de 28·12·936, sujeitando·o ainda
ao pagamento do impôsto não pago de .. ' ..

Cr$ 20,00, nos têrmos do art. 75, do decreto
n. 72, citado e ao pagamento dos seJos de
saúde e adesivos dêste processo na forma re

gulamentar, Puhlique;-se e intime-se.,
Antônio Haendchen - Auto de infração -

Aceito as razões da defesa de fls, 6, con fir
madas pelas informações e 'parecer. pai-a, por
esta vez, isentar ° autuado de penalidad� e de
terminar o arquivamento dêste processo, de
vez que está patente ter havido simples omis
são do n. de inscriçáo de contribuinte, quan
-do da emissão' das notas de venda junto ao

Proce5SO e não má fé ou d810 êstes sim me-
.. Tecedores de punição.

J\ilarcos Gorresen - Defer;ido, em face das
-informações.

Companhia Florestal Brasileira - Pague
se, à vista das informações, a quantia de ..

Cr� 228,00, desentranhanrlo-se os documentos
necessários à comprovaçã't da despesa. de
acôrdo com O decreto n, 622, de 28·11-938,
Emílio Costa - Auto de infração - Em

face das informações e parecer, arquive-se.
31 DE JULHO

_ Gonzaga & Nunes - Pague-se, à vista das
lnformações, a quantia de Cr$ 580,00. desen-
'·tranhando-se os documentos necessáriDs à

I QU[R VESTIR·SE COM CONFORTO

". • PROCURE.A .

.
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No "'or!' j., ! Pfl1izario em 31 de
Julho d" 1946 foram sortea
da, 'i" ,eg'lInt,.s combinaçõe.;

Os portadores de títulol! em
ngôr contemplados são con

vldados a receber. o reemo
bôlso gaeantído, na séde da

Companhia,
ou cem os Agentes Ger81S:

Sociedade Comércial
LlVONlUR l.TDA.

BLUMENAD
Não tnter rompam o paga

.mento regular das mensallda
des ,dús seus títulos.

'Em CI\!Of) nf> ,Illh>rrup.çlln. re
habilitem lUledlôhllnellttl o�
seus títuloti. E' suflclf'nte pa
gar UM-\.' MRNSAJ lD&..DE para
revlgO'far o mfl�lJlo' e evitar a

perda do direito' sôbee o Ror-
�el0 e slÍlvar as suas '-

, eeonomías.

I 40S SOFREDORESI .

I ADro L. GALHARDO,., ex-rnédiea.

I do' Centr,� EIlpírita Luz, Coridad.
e Amor. comunico a mudon�o.

I do leu consu.ltório pa.ra a ruo do
Senado, 317, 2.0 andor, Rio de

Joneiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,60).

APENAS Cri 11,00
Com essa ínfima quantia Voe4

está auxiliando o seu próximo.
C&ntribna para a Caixa de EsmoI.
aos lndi«entell de FlorianóPoUL

o

D
Com o. produtos do Inlerna
tional Horvester V. S. obtém
o proteção d. t 15 anos d.
.xperiência e serviço.

Em qualquer ·te�po.
o rendimento, a economia e a durabilidade são Ia

tores a considerar quando se pensa em transpo�te.
Em virtude da sua linha completa de caminhões, a

International Harvester oferece tôdas essas vanta

gens pela escolha do modêlo adequado a cada ne

céssidade de transporte.

Pro.cure conhecer a sé�e completa Internatiórüll' pe-

dindo-nos informações detalhadas §em compromisso.
Concessionários:'·

RAMOS ':& Ct(.�.:
:.'cc,

Rua Joõo Pinto, 9 - Cx.,Po8tal' 220 Fone 1.641
Tel. Somàrc - FlorionóPolis.

comprovação da despesa, de acôrdo CDm o .de-,
creto n, 622, de 28·11�938.
Pedro Xavier & Cia. - Pague·se, à vista

das informações, a quantia <le Cr$ 1.136,00,
desentranhando-se os documentos necessários à
comprovação da despesa. de acôrdo com o, de
creto ti. 622, de 28·11·938.
Eduardo Hon - Pague·se, à vista das in·

.formações, a quantia de Cr$ 18,900,00, desen
tranhando-se os documentos necessários à
comprovação da despesa, de acôrclo com O de
creto n, 622, de 28·11·938.
Carlos Hoepcke S, A, ComérciQ e Indústria

- Pague-se, à vista das informaçõesl a quan- J
tia de Cr$ 1,280,00, desentranhando-se os do·'
cumentos necessários à comprovação da despe-
sa, de acôrdo com o decreto n. 622, de . _

28·11·938,
Syriaco T. Atlierino & Irmãos - Pague-se;

à vista das informações, a quantia de ....

Cr$ 630.00, desentranhando-se os documentos
necessários à comprovação da despesa, de
acôrdo com o deCreto n. 622, de 28·11·938,

------__----------------------

RETIRARAM SUAS CANDI- .'

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve li'l

·fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
\>ara I,'einar nos 'lares catari.-

luenses,
- em vista' da certissi-Irol) vitória do aperitivo KJ.'lOT.

TOME APERITIVO

KNOT

,

Copynghl da I,rs« IIA;tE roo II/ARO lln�

1 ... que o ouro, a prata, o

alumínio e O aço, quando sub

mergidos em, ácido táurico,
tornam-se tào maleáveis e dÚ-,teis como a borracha.

I

2 ... que, no Museu do Lou-·

vre, em Paris, existe um pé da
famosa bailarina russa Ana i
Paulova modelado em bronze.'

pelo célebre escultor francês

Auguste Rod in. I
3. .. que, em certas regtoes

da Suécia, uma vez conclulda
uma refeição, seja esta num

Irestaurante ou na intimidade
do lar, os comensais costumam

apertar efusivamente as mãos
uns dos outros.· I

4 ... que a poesia clássica
tanto ,dos gregos COfilO dos ro

manos não conhecia a rima, e

que o primeiro poema rimado
em lingua latina são as ínstru
cões de Comodiano, que datam
do amo 270 depois de Cristo. i

5, .. que, IlO mundo inteiro,
a fibra do algodão 'é a mais

empregada namánutatura de

tecidos, a qual consóme
'

hoje I
em dia, anualmente, cêrca de 1•••••••••••••..;
26 milhões de fardos, sendo a,

- A _4

China e a 'India: � <seus maío-
xes produtores.

""
, .'

,� MOVOS .

6.:. que, ao conhárib' da, e.

cre·li-çi1 geral, :98". ,b�ija.;:�l}:t'Jre.s I USADOS
n,ão

.

se-Iímiíam"�.aB,s-:.pai.s'�s'I'tro.'- C'·". �
.

,', omp,ra
piCf1is;� I que, Pp:l'f}IXW1.plo;- apa- :' e Veoâf-
r�c.e.w",I,ló Gauàdá�. ,�o:bretudo,

.

ldii)�Ql.,novêrâo ; e,que, ua•.'r..erra do '

pO"t�",:'
�ogo,'_' o,, eélybi·e.· ,jiatllralisúill gu�.,··e,l;(·· .

Ki_'n,g,", .observou , ,b"e..ija-flores panhól1;':' .-

"I
.

irancê.,
voando no. meio das.c.nevadas :, ;-,,. j:,

.. inglaa.
'que aÍi frequeiÚ�Il1�nJ;�:,:, 000r_,'�;: ;'. .

., J • .,8�",
rem até. mesmo na·· estação ' ·Rcln.to.ric:e; P�aiJ.::,Rflli�ião, A-, '-:;,
quente. ,

. 'i "�íOçdo. Mb-tem'at�ecit.:: rÚl�.
,

, "Quhnica.,.:, Geo)Õgiq.'�'Min8r.a�,
•

. logia, ,E'ngenhoriQ .�WU'; mili-
,

1
tal'. naval, C�rplntQria, De-� _� � , le�ho."San,earn.e!ltQ, Meta1Ii�·,.

'l..,l�. <:é· -hii6�"Eletricfdáa�, Rádio, Má,"
/.

, /.:Ir,"'/: IH ,
.c D./U."', •

>1 <Wina•1: Mi:!ti!ll'�, i'Ffi�;áuliéth'
ç�'."'"�- I

AI,v;enarla, Agrlcultur.a.:Vllte-

.1PiÚiJ,'. .Ó,.,iM1n','
".

:., ,
' ·'linária, Contabilidade'e

���;- . ,,' Oicionário•. etc.
� .

.

-' :.

ó.'o,uiioa VUMiFUGO
Df fFElT.ó.5fG��O
t ,1J()Fe-NSLvo 'A$

CQIAIIÇAS i "
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o •••DO- QUint8w'elralt 8 de Agosto de 1946

Sábado, no campo da F. C. D., será travado o prélio inicial da!
penultima rodada' do 1- t'urou, no qual serão contend'oras 'as,

,

equipes do Bocaiuva e do Car�vana, do Ar. SOCIEDADE' RÁDIO
LIl\HTADA

GUARUJÁ

Resenha das programações para o

dia 8 de agôsto de 1946

9,00 - Bom dia para você.

9,30 _: Noticiário Guarujá.
10,00 - Mantovani c s/orq.; de

Concerto.
I 10,15 - Freddi Martin e s/orq.
10,30 - Glenn Miller e s/orq,
10,45 _:_ Cartaz ,das quintas-feiras.
11,00 - Bazar de músicas.

12;00 - Oferecimentos mnsicais.

14,00 - INTERVALO .

18,00 - Oração da Ave Maria.

18,15 - Alma Portenha.

18,30 - yalsa Diviría Valsa.

Pela �oÍJqni8ta do primeiro posto' do turno, domiDg�. ser� r�al!zado o monu· ��:�� = ��:��todeeS���ti;��n.
mental embate entre os valorosos e tra,dlclo'OIIS flvalS do l�;���S� Dep. Nacional de Infor-

«ftot-baU» da Vapi·tal ,_ Avaí � e JitIlJ·eirens·e. v!���s.- Músicas variad'as em gra-

I

. -o ESPECIAL 20,30 - Carlos Galhardo.M' d' (P c." ""'OS) 7 com seu ataque bastante

re-I
EDIÇA '

"

. .

r
ian ICO . n;"",u .

" N dia seguinte ao en.contro 20,45 -: Franctsco . Canaro e 8
Augusto (Figueirense) 6 forçao.o. o

.' ti. ,

Ney (Figueirense) 4
. ,., entre o selecionado catarínen- orq. pIca.,. . .

Leônídas (Caravana) 3 PROGRAMA DOS JOGOS PA- se com o selecionado parana-I .21,00 -:- Músicas Br-asileiras em

He'll'o (Atlétíco): 3 RA A SEMANA, NESTA ense, pelo Campeonato Brasi-,g2I'>a1V30aÇoes"lt' l'd'I' d F t b I "E tad E '
- U unas me o las.

Lázaro (P. Ramos) 3 CAPITAL elro. e u.e oor, os. o.!- 2200 _ ENCERRAMENTO.
Abelardo (Figueirense) 3 SÁ B A DO portívo", saíra com uma edição __

'

�_�

Felipe (Avaí) 3 Futebol especial cotendo 8 páginas ce
Acácio (Caravana) 2 Caravana do Ar x Bocaiuva farto noticiário esportivo.
Zacchi (Atlético) 2 (Campeonato de Aspirantes), Aguardem-na.
Capeta (Atlético) 2 ás 13,30 'horas. ..

Póvoas (P. Ramos) 2 Bocaíuva x Caravana do Ar OS JOGOS DE DOMINGO PE-

Chocolate (P. Ramos) 2 (Campeonato da la Divisão,) LO CAMP;EONATO CARIOCA I
Calixto (P. Ramos) 2 ás 15,30 horas. 6a Rodada

lumi S C
.

te
- Título. �IQrQtótiosProcóp io (Fígueírense) 2 Voleibol F ummense x . rIS ovao.

b'· t (T
.

B tal o Bangu' ,
E.crit. -- Praça 15 d. :Nov. 23.Ary (Figueirense) 2 Atlético x U Ira an orneio o og x '.

l0. andor. ,

Secura (Bocaiuva) 2 Alberto de Voleibol e Basquete-, FM�en�o x c:saanto do Rio.
Retid. -- �ua Tirodente. 47. ILauro (Bocaiuva) 2 bol).

.'

anureira x nsucesso. FONE _. 1468
Medinho (Bocaíuva) 11 Cruzeiro x Lira Tems e .Ubi- América x Vasco da Gama.

__ c

Bodinho (Bocaiuva) 1 ratan x Esperança'- Infanto-

I d" d' P-Wilson (Figueirense) 1 Juvenil (Torneio A1berto de Vo- Dstituto e aposenta oria e eosoes
Amorím (Atlético) 1, leibol e Basquetebol). i

dos Industrl·.á.rl.osDjalma (Atlético) 1 Basqueteboi
Irassú (Atlético) 1 Lira Tenis x Academia de

_

Dane (Caravana) 1 Comercio (Torneio Aberto de A V I'S O
Sirva (Caravana) 1 i Voleibol e Basquetebol). RECOLHIl1IENTO DE CONTRIBUICôESAmaury (Avaí) 11 DOM I N G O

A fim de orientar e esclarecer os interessidos a respeitoTião (Avaí) .

1 Piüebol.
- da exata execução do Decreto-lei n. 7.835, de 6-8-45, e da..Z h' (A i) 11 Colegial x Vera Cruz (Cam-. '. . •acc 1 vai

. t d 2a D' ísão) ás 930 Portana n. DNP,�775-A, transmíttmos as seguíntes ínstruções:* . peona o a IV "

1 .�. A partir do mês de agôsto de 1945, inclusive, é de:OS GOLEIROS VASADOS DO hor�s. . A' C 5% (cinco por cento) sôbre os salários des respectivos asso-CAMPEONATO DA PRIMEIRA Figueirense x. .

VaI

t () aD?-- ciados a taxa de contrilbuições .para os Institutos e' Caixas de.

I 11'0 to 'de Aspíran es as .

_

DIV S.l1._ peona , .' Aposentadoria 'e Pensões, permanecendo a' igualdade de con-
Relaçao dos guardiões que 13,30 horas.

C I tríbuíção do empregado do empregador e da Uniãodeixaram passar bolas, no cer- Avaí x 'Figueire!_lS� _ (a�-'. 2 _ Enquanto vig�rar o Decr�to-lei n. 5.977 d·e 10-11-43-irta d P·
.

D"
- .

peonato da ta Dívísão) as· .'.me . a rimeira ivisao CI- '.
'

I todos os empregados, quer adultos, quer menores, são obriga-tadino,: .

15,30 horas.
'b l dos, salvo no caso especial do inciso III do item 4 do presente

Rubll;ho (1?�calUva) 16 '.. :�� <?
t.!, Cara- Aviso, a contribuir com a ímpontância, no mínimo, correspon-Currú (Atlético)

.

14 Grêmio s an I, x
Ab to dente a 5% (cinco por cento) sôbre o salário mínímo men--

Niv:aldo (.P. �os) 10 vana d? Ar (TOrne�ob 1
er

sal vigente na região, entendido êste sem o salário adícíonal�las (Figueirense) 9 de Voleibol e Ba;�:z e o ).
e ° de c.ompensação, ímstttuídos, respectivamente, pel�. De-

PeLX,oto (C,a:-avana) 7
.

t Basq�e. .

Cultura.] ,cretos-leIs ns. 5.473 e 5.979. Em face do exposto, venf1.ca-s�...'Tatu (Atletlco) 6 Ublr� an�b'x toredm1; 1 'b 1 pois, que 'Üs menores, embora· ,p.�rcebendo a metade do sala-
A. N. M. Adolfo (Avaí) '6 (TorneIo A; er ,e o el o €

rio míni.mo, deverão contribuir com 5% sôbre o salário mini-
Adolfo,Waldir e Moracy; Fa- Bitinho (Figueirense) 2 Basque�bol). . .

._ mo regional de adulto.
téco, Procópio e Verzola; Chüw Ary (Caravana) O Cruze:trO x LIra Tem�� U�_ 3 _ A contribuição do empregador, será, em todos OiS
colare_" Nizeta, Leónidas, Tião . • ratan .x Esper.a�lÇa - an

casos, igual à contribuição do empregado, incidindo esta alté
eSau!.· .JUíZES QUE APITARAM Juveml (TorneIo Aberto de

o limite máximo de Cr$ 2.000,00. ,Carpi1lieiro Foram os seguintes os ár- V'ole�bol e Basquetebol). 4 _ Quando, no decol'rel" do mês, um mesmo empregadoti bitros que dirigiram os prélios D'r A 15 (seja adulto, seja menor) trabalbar suces.sivameute para vá...

APROVAÇÃO DE JOOOS do certame da la Divisão; Futebol rios empregadores, contribuirá:O Departainento .� Futebol Newton Monguilhott 6 vezes Selecionado de Florianópolis a) no 10 empre'gador:
.

�ador, .a.provou ,.,os seguin�es LÚlCio Carvalho 3. vezes x ·-Selooi-onado de Joirwi.le. . -- -. ··r =-�'cum:''5-% -sn:bt'e \)'-�:aJáTio.' mÍ<nimo mensal, -se' a impoy::...,
J<lgos: Antônio P. O. Neto 1 v-ez JOE LOUIS X BILLY COUN tância efetivamente percebida nos dias de trabalho fôr infe- '

Divisão de Aspiran�es: Pré- Agapito Veloso 1 vez O Cine Ritz exibirá hoje na rior ao salá.rio mínimo regional;lio Paula Ramos x Avaí, con- .•
tela o filme cqmpleto da luta II _ com 5% sôbre o total da importâln.cia efetivamente.

tando-,se dois pontos ao Avaí RIO BRANCO, 1 X'BOTA- de"box travada em j'unho pas- percebida se esta (salário + adicional + compensação) ror
F. C. por ter vencido pelo es- FOGO, 1 sado entre Jae Louis e Billy .superior ao salário mínimo; ,

core de 3 'a. zero. Em Coqueiros, efetuou-se do- Coun, em disput.a do 'compeo- III _ coril o total da importância percebida nos dias de
Pri$eira Divisão: Prélio m�O'() últÍ:ino, i:lPàrtida pre- nato' mundial. trabalho se esta fôr igualou inferior aO valor da contribuiçãoPaula Ramos x Avaí - con- liminar entre as equipes do Rio :. ..ínima. _

tand�.se dois pontos ao Avaí, Branco e do Botafogo, que FINALIZOU O 1° TURNO DO b) nos empregadores su;bs�quentes' ao primeiro (no
por �r vencido pelo escore de terminou empatada pelo esco- CAMPEONATO GAúCHO mesmo mês):2 tentos a um:," . re de 1 x 1. Em Pôrto Alegre, encerran- com importânCia suficiente a completar a contribuição
Segunda 'Divis�: Prélio

'

,. •. do o 1° turno do Campeonato devida sóbre o salário efetivamente percebido, desde a data da,
Olímpico x Vera Cruz, contan- SANFORD JOGARá �'da cidade, o São José en',pa-' primei.ra admissão no mês.
do-;se um ponto A'<cada clube, Para o jôgo de sábado com tou com o Grêmio, por 1 a 1 e 5 � Quando um empregado trabalhar simultanea:q:tente
por haverem empatado por um o Bocaiuva, o Caravana dQ Ar o Crm;eiro venceu o Fôrça e para vários empregadores, a sua contrib�ição mensal,: bem'
tento. contará ·com o 'concUl'S(I do Luz, por .6 a O. como a dos respectivos empregadores, sera calculada �obre 03

• ataJcante Sanfol1d, que se en- Essas partidas foram reali- !'\alários efetivamente percebidos em cada um dêles: o?s�rva-.OS ARTILHEIROS DO CAM- conúrava há mais de dois meses zadas dom�ngo último. do, no com.junto, o limite máximo do salário de contnbUlçao d-e
PEONATO DA DIVISA0, em inatividade, por motivo de' Com êsses resultados'o Ren- Cr$ 2.000,00. .

_" .

, PRINCIPAL DA CIDADE ter sido su:bmetido a uma de- ner tornou-se lider do 10 tur- 6 _ Os associados desempregados poderao se prevalecer
,
Com os jogos de sábado e licada intervenção cirúI1gica no no, com 4. pontos perdidos, s>e- da faculdade prevista no De�reto-lei .n.. �.004, de 7-2-1940.,

domingo ultimos, são os 'Se'- Hospital Central da Aeronáu- guido pelo São José e Grêmio: Dêsse modo, incun:bindo-lhes a contn,b�lçao que .compe�e �oguintes os artilheiros do cer- tica, no Rio de Janeiro. 'com 5 p. p.; Cruzeiro e Inter- empregador, deverao recolhe,r, no ,�lllI�O: a ll:nport3!ncIa.tame amadorista da divisão Com � volta do eXJCelenie nacional, com 6 p. p.; Nacional igual a 10% (dez por cento) �10 salano IDJlllmo reglonal.
PTincipal da cidade: meia direita, o grêmio da Ba- com 7 p, p. e Fôrça e Luz, c9m DECIO REIS

..
'---.

. Nizeta (Avaí) 7 se Aérea ficará novamente 9 pontos perdidos Chefe do O. L.

•

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

COQUEIRob PRAIA CLUBE
_ CONVOCAÇÃO

A diretoria do Coqueiros
Praia Clube, convoca o Conse-

. .Iho Deliberativo para tratar de
alto interesse da Sociedade em .

face das negociações com . a l'Caixa Econômica deste Estado.
A reunião deverá se realí

zada no Clube 12 de Agôsto,
hoje, ás 19,30 horas.

'"

Dr. C1.ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. cível

Constituição de Soei.dao••

NATURALIZAÇÕES
SELECIONADO DA CIDADE
Foram enviados á nossa re

dação mais os seguintes pal
pites, sôbre a composição do
selecionado da cidade que en

frentará os combinados de
Joinvile e Blumenau:
Adolfo, Waldir e Diamanti

no; Fatéco, Procópio e Verzo
la; Carioni, Sanford, Leônidas,
Tião e Saul..

Osnüâo Sousa
,

Adolfo Waldir e Moracy; Fa
téco, Procópio e Verzola; Cho
colate, Nizeta, Leonidas, Tião
e Saul.

Sebastião Reis
Isaías, Waldir e Chinês; Per

",rone, Procópio e Adão; Cario
.

ni, Sanford, Leônídas, Ary e

Saul.
.

Ary Silva
Adolfo, Waldir e Moracy;

'@hocolate, Haroldo e Verzola;
'Canoni, Sanford, Leônidas,
.Tião e Saul.

J. C. Manara
Adolfo, Waldir e Moracy;

Chocolate, Boos e Verzola; Ca
rioni, S,anford, Leónidas, Tião
e Saul.

I
• ._: _ r I ._�

J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

o .ST.DO�Qulnta·telral 8. de A.sosto cte ,·1946 7..

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ct
rurgia do torax. Partos e doença.

de senhoras
OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Dllirlamente 'das< 15 às 17 horas.
USID:Il:NCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

. DR. SAV.AS LACERDA
CUnlca méd íco-cirúrgica de Olho8
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contat)

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

BClSID:Il:NCIA - Conselheiro Ma.
fra, 77. .

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na.

etenat de 'Medicina da Universida.
de do Brasil). Médico por concue-
110 do Serviço Nacional de Doen
lVIS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de.Misericórdia, e Hospital
PslquátrlCo do. Rio na Capital i.

deral r

CLfNICA M'ÉDICA - DOENÇAS
.

. NERVOSAS
- Consttltóirio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schrnídt. ConsultaJl:

Das 15 ás 18 horas -

Jtesidência: Rua 'Alvaro de Carva
.

lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR.URGiA GlQRAL.- ALTA c).
BURGIA - MOLÉSTIAS DE 8.
.• ;..... NHORAS .- pARTOS ...
I'ermado pela Faculdadn de Medi.
qinna da Universidade de São

Paulo, onde foí assistente por va.
rios anos do Servfço., Cirúrgico do

; Prof. Alípjo .Correía Neto
Clr.urgia do estômago 'e 'vIas 'bl.
llatês, intes,tinos delgado e grosao.
tiróide, rms, próstata, bexiga .

etere, ovãrtos e trompas. VarJée..
ceIe, hídrocêle, V8fizes e. herna

CONSULTAS:
das 2 às ii·,noras,.à .Rua Felpa
8çhmidt, .21 (altos da Casa Pa.

" ratso) . TeI. 1.598.
RESID:Il:NCIA: Rua Esteves' lll- .

ntor. 179; Tel. M· 764
-�------------------
DR. POLY.DORO S. THIAGO,'
Médico do Hospital de Caridade' d.

Florianópolis
,

.(\ssistente' da Maternidade
CLfNICA M�DICA EM

.

GERAL·
:

�enças dos órgãos internos, especial:
mente do coração. .

ELECTROCARDIOGRAFl.�
Doenças do sangue e doe cervos.
Doenças de senhoras - 'l'atto•. ·

Consultas diàriamente das' 15 à. 18
.., boras.

.

A�nde chamado" a qualquer bora,
, inclusive durante a noite.

.

CONSULTóRIO: Rua' Vitor ',Meir.,.
,

...

les, 18. Fone' 702
". nSIDtNC:;:A: Avenida Trornpowski,

62, .Fone 766, _"
.' ,
'. ,"

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

,

Dos Serviços de .Clíníca Infantfl da
Assístêncía Municipal e de

Caridade·
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇas

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

RESIDÉNCIA: Rua Marechal Gut
lherme, s Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médic'o especiaUsta em BOENÇAS

DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon,
• ga Práttca no Rio de Janeiro ..

CONSUVIIAS - Pela amanuá:
díar íamerrts das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
tis 16 horas � CONSULTólflo:
Rua, João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente. Coutinho, 58

DR. M:Á.�IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultóno: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de Ne
vernbro \ rltos da II Belo Horizonte")

'reI. 1545
Consultas: das \

4 ás 6 horas.
Residência: R, Felipe Schmidt, 38

,_o Fune manual 812

DR. BIASE. FARACO
Médic,o. - chefe do Serviço de

Slflhs do Centru de 'Saú de
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

- AFECÇõES URO·GENITMS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR .... -

VIOLET"",S, ,

CON6SULTAS: das 3'às 6 hs, - R.
Felipe S,chmidt, 46

RES.: R. Joinvi1e. 47 ..:. Fone 1648

DR. NEwtON' D'AVILA
Operações - vias Urinárias'
Doenças dos intestinos, réto 'e
anus - Hemorroidas;' "I'ratarnén

to da colite ameblana.··
Fislos.erapla - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles, 28.'

"t�nde diariamente. ,às, 11,30 ..h�.
e, à" tarde, das 16' ns-, éIJl diante

Resid: Vfdal Ramos, 66. ,.' .

.
" Fone 1067

_._

Gr...'d.
'

T6ak.

'::

" ..

'CAPITAL E RESERVAS
�espon's�bilidage.
�é�é.tâ

'

..

'"

Ativo

'\'-, 'Cr�
'Cr$

80 900.606,30
5,978;401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

•

•

SiRistro� pagos nOIl últim9� li) anos

Resp�nsabilidarÚs
. Dir�tores:

,Dr...Pamphilo d'Utra. -Freire
d'e, Sá, Anisio Massorra,' .

Dr.
e José Abreu.

«

98.f?87.816.30
76. 73õ,40! .306,20

.' ,

..

,
.

l V. T. P.:
A V I S O'

Torna-se público,· para co

nhecimento dos motoristas, no
interêsse do. socêgo público,
que é expressamente proibido
° uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
micílio, durante a noite. Aos
infratores será aplicada a mul
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com a

letra d, III, artigo 123, do CÓ-

d_ig_._o_N_a_c_io_n�al_d_e_T_r_â_,n_s_i....tO..;'.__ ,

As

VERDADEIRAS·

PASTILHAS

VALDA
são O uni c o remedio eficaz

para evitar e tratar

os ,CATARROS, a "GR'IPE,
as DÔRES DE GARGANTA

alfaiate indicido
OriradEtDtes 7

Emprêsa

Plano
1· Premio 014705
2' « 114705
3' « 214705
4' c 3l4l05
5' • 414705
Os 4 finais (milhar)
Os 3 finais (centena)
Os 2 finais (dezenas)
Os' títulos com o final

licença de D. N S, P No 186
� de 26 de Fevereiro .. o.�' .

•

"-1en/� de 1935 GOa? ,?'
'I

010.002, EucalyplOI O. '

,
Tonical'dium -' 'Tónico do coração

O Tonicardium vígordza, o coração, combate as aflições, can

saço, palpitações e alivia, os rins.

Fracos e convalescentes
O Stenolino evita as moléstias do peito, anemias, debilidade,

dá vida le saude.:
lUolestias das senhoras -. Cólicas

Usem o Sedantol contra as irr�ularidades .nas visitas, dístur-
bios e mal estar. Evita complícações. .

Il, '

Caetusgenol - Regularfsador do coraãçó
O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate' as- sufocações,

aflições, inchações e a falsa asma.

A Spirochetina é 11m bom depurativo
A Spirochetina auxilia o tratamento da. sifiiUs. contra as ma

nifestações de dor mos ossos, pele, feridas.

Melg'ipan Para curativo.s
Aplique nas feridas· limpeza, arranhões' iin.flamàções, pícads

de insetos e higiene.
NAS FARMACIAS E DROGARIAS

, r

Construtura Universal·

Fiscal. do Govêrno Federal

Dep.artamento· de Sórteios
Autorizado e Fisca lizado pelo Govêrno Federol «Carta. Patente n. 92

- Avenida . �angel Pestana N_ 1538
"Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178;-8 e 2999 � Fone:. 2.4550

.
.

End. Teleg, Reg.' «Consteutcra»
Filiais em todos os' E'stados e Agências no interior

. Agi",•• Geral p,ra Santa Calarina .

Rua Felipe Schmidt - Edificio A.nélia Neto - Florianópolis
Re'súltado do Sorteio rea'lizado . em 27 de Julho de 1946

.

l: Número Sorteado 11.705':_ 20 Nú�ero Sorteado 39.014
PLANOS Mundial .8. Mundial cC» .. Mundial «D. l.· prêmio 41.705

4705
705
05 _

c

do l' número 5 e tinal do 2' número 4 ficam isentos
da primeira mensalidade seguinte.

O PROXIMO S'ORTEIO realizar-se-á pela Loteria Federal NO. DIA 28 DE AGOSTO DE 191t6·

Visto: ARINO MEIRELLES

'Mundial ·B»· Mundial «C» '. Mundial CO,)
. 1·, Premio 41705 crs 30.000,00 crs 25,000,00 ces 20.000,00
i'- . Premio 51705 crs 30.000,00 Cr$ 14:000,00 c-s 10.000,00

, 3. premlô: 61705 c-s 30.000,00 Cr.$ 8.000;00 Cr$ 5.000,00
, 4' Premio', 71705 Cr$ 30.000,00 Cr$ 5�OOOiOO Cr$ 3.000,00
5. Premio 81705 Cr$- 3J.f.)OO,OC Cr$ 3.000;00 Cr$ 2.O()O,00

Os 4 finais· (milhar) 1705 Cr$ 9,000,00' Cr$ 1.500\00 Cr$ . ,>5'60,00,
, Os' 3 linai's (centena). 705 Cr$ 206,00 Cr$ 100,00 Cr$ , 56,00
Os· '2 tinais (dézena) 05 Cr$ 40,00 Cr$ 20.,00 Cr$ 10,00
O fi'nal do' prêmio 5 Cr$ (Isentos àe pagamento da mensalidade seguinte)

titulos' com o final do 2' número 4 para eis planos Mundial cC. e Mundial qD.
isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguiute.

UNI.VERSAL "H" 1· premio 014.705

,;1'

ticam

Valor -.

ti

c

c

c

C

•

Cr$ 100.000.00
Cr$ 25.000,06
Cr$ 20.àOô,oo
Cr$ 15.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 500,00
Cr$ 30,00
Cr$ 10,00
do pagamento .

ADTOMOBI�IST4S 1·
'

. Atençao:,.
. Peve . o· 8&U. ,dínama ou

motor de' ol'ranéo

ee � r..,�o OFICINA' ENALDA,·
t'f"o·'Radie��ec (

Rua Conselheiro Mafra

,,' .1 ,'_..... ...,_n_e._9"!-4 _

_,. ",,_.._ __""'..,..."._ A __T....,,,,. ...;,·�....,.. �- ;';'�T......,.,

, .w;.p;;m·:AiwÇA-:p� Bill;-' -los'-4.... ' •• 1171·....;, Sé".: lAIA
INCElml08 • T.RA.Jf8P@BT:BS

Cifras do ,Baiancc de 1944t[

de Carvalho, Dr � Francisco !Joaquim, Barreto cí� Araujo,
.. . ".' .

.
.�

........... u
.

......"....�.= ..................�....,.,... '",.. ....... "

DR. ALFREDO ALOE '

Diretor-Geren te

I
I

molho.o. I
..........................................................................................................................

. 1

Fabricante e dis.triDuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue ·um gran ...

de sortiment.o. de casemiras,. riscados, brins"
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiQtes. que recebe diretQment� das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - FILIAIS 'emJ:Slumenau e Lajes •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Há am 'silêncio de bOm 8110ro (00 mao 1)· na ·Constituinte. Dir�se-ia que os PU�
sos, dados para a Coalizão, deixaram suspenSOl os . parlamentares, agora na laina;
política das acomodações, junções, 'conciliações, mangações, e demais ões ne�'·

cessários' à paz - democrática dos partidos. >

pa�'��;:m gr�!o a��;::�::i� Mais uma sociedade cultural e
�:�:�íci�;od;;' �:::to�:: ,benefl·cente, em Fpoll�s'.: ·

das grandes Indústrias e

Fábricas Renaux, da pro-

��e:sista cidade de Brús-
.

De p8,rabéns, os sub-tenentes e sargentos:
.

Dinâmico, dotado de in-
,

da 8u,a. rniçã.o Jlilitar de 'polis.
.'

ve iével supervisão comer- -

Com a previa autonzaçaol te das virtudes militares.ciál-administrativa, o sr. I do Sr. Cél. Cmt. da Guarnição Posta em votação a funda-Otto Renaux vem impri- Militar de' Florianópolis, OS I' ção da Sociedade, foi aceita e,"rninâo às ,; indú.strias que
'

Sub-tenentes e Sargentos do aprovada por unânimidade.têtn o nozne de seu sau- °
"

doso �.e benemérito. pae, a
Exército, em serviço no 14 A seguir foi eleita, por' acla--
.Batalhão

ide Ca.çadores, funda-I m.ação, uma Diretoria
..Provísó- .

fôr.'ça da su�' ,têmpera e o '

ram, a 5 do corrente, uma So- na, que ficou assim constitui-·espírito das suas inicia-
tivas.

cieelade . Cultural, Social e Be- da: Presidente, 1° Sgt. Andrê-
S.S. é, .prinoipalmente,

nefícente. Imo Natividade da Costa; Se-«

um amigo dos operários,'
Reulnidos na Escola Regi- cretário, 1° Sgt. Raul Dias da,

para cu ie vida. económica
mental, todos os Sub-tenentes Silva; Tesoureiro, 1°. Sgt.João'·
e Sargentos daquela Corpora- Pedro Nunes. Foram designatem, dispensado eesistên- ção, com a .presénça elo 1° Ten. dos os 1° Sgt, José Aurélíocia efetiva de modo a âiri- -Ivan Dêntice Línhares, Aju- Malta·e 2°s. Sgts. Acelino As-·mir questões de in.iuetiçe d 'd B lhãante o ata. ao e represen- sonipo Cardoso e Mário Antô-social, circun-stância essa '

J
tante do Sr. Cél. Comandante, nio Luiz para, J·untam·ente com,

que é muito de ressaltar. . AO'
'"

. O ESTADO congratula-se
ás 10,30 horas, fez o 1 Sgt. os membros da Ulretoria Pro-

com o digno industrial,
Ajd, Andrelíno _Nativid�ele da visóría, elaborarem os re�péc-·-

I Costa explanação dos fms da vos Estátutcs. .

'

apresentando-lhe seus afe- .'-

d Ih d
'

. or�am,za9ao, eta an o em �o próximo dia 25 de Ágôs-.
PreAso um íabrícante de manteiga' tuosos, p,arab"éns. ."

seu tríplíce aspecto e ?emo�s- to 'Dia do Soldado" será elei-·
trando a necesstdade imperro- ta, em Assembléia Geral a Di-·

Rio,7 (A: N.) - A Dele�acia mais, ordinários e azeite, de Prenúncíns de' sa da orpa!Ilização, para que retoria que deverá ge�r os"

de EconomIa Popular realizou, dendém, ,com corantes, tazendo melhor possam os S�b-tenen- destinos da novel Sociedade ...
ôntem á noite, importante e aumentar assim a quantidade va depuraçãO te� e� Sargentos CUmpr!T COr:1 a no ano social 1946/1947, cuja ..

feliz dlígêncía numa íáoríca de da "manteiga". Feito isso, a no
, mls�ao que lhes esta .afeta, Diretoría será-empossada e-m 7"

manteiga clandestina, locali- mercadoria era colocada den- Nova Yoik, 7 (U. P.) - A aprimorando .as .qualldades de Setembro "Dia da Pátria" r
zada á rua Vigário Morato. Era too de caixas de papelão de míssora .de Moscou irradiou, morais e I�telectu3;I�, dentro Em um amfitenta de perfei-'
Proprietário da fábrica clan h'

'

dít
.

I d "Prav do verdadeiro eSIP.írtto d.e. .ca- ta compreensão de seus de-·.

.

' -

Y2 k", 250 gramas e, até dum oJe, um e ItJona O' .' -

""

destina, Jonas Ferreira Olíveí- da", atacando a burocracia e maradagem, a maIS nobílítan- veres; ficou, deliberado que é,'
ra, sendo a: produção fabrica- quilo e dois. Foi apreendida

a falta de responsabilidade de SOFRE' DE CA
. excluído, do �mbit.o' da Socie

da de cerca de duzentos e. cin- grande quantidade de manteí-
certos setores da administra-

- dade, textualmente.' e sob' qual-;
quenta quilos, diariamente. ga adulterada. Jonas Ferreira

ção, acusando-os de tendências TARRO' E NA-O q?e,r p.retex�o, .a, �articipação •.

Adquiria o fabricante mantei- Oliveira foi preso. Falando pe- anti-nacionais. dIreta ou mdrretamente;' de'

ga 'no mercad0 negro, em pe-
rante á autoridade policial, "A buracracia - disse o OUVE BEM? caráter reIigioso e' políitico.

quenas quantidades, e levava
disse que há meses vinha "h-

"Pravda" _ já está predomi- y Já estudam os' Sub-te,nentes.
êsse produto para a "f:áJbrica". brtcando" manteiga vendendo, nando em nosso aparelho es-

O aturdimento., pro.vo.cado. pelo. e Sai':gentos a organ.ização do"'·
a prl'l1Jc'l'Pl'O em r sideAncl'as fa catarro., é muito. incômo.do e abo.r- ""

'Ali adicionav.a sebo, óleo dos ,e'. -

tatal; há comunistas entre recido.. As pessoas que não. o.uvem Estatutos, afim de serem"apro-'miliares e, como o negócio era
nós, líderes de instituições 'so- bem, que so.frem de zumbido.s no.s vados, com brevidade" pelo"vantajoso, ampliou-o, passan- viéticas, que p,rocuram aumen- ouvido.s e padecem de aturdimento. Exmo. Snr. Ministro da' Guer-

do a fornecer a' casás eS'peCl'a catarral, enco.ntram pro.nte alivie .

,
,

.

-

tar seu prestígio pessoal, sem temando. PARMINT _ o. remédio.
ra e, posteriormelnte, faze're,m.

lizadas. A polícia eIT\ suas dili-
S'e incomodar' com o fazer o realmente eficaz no. tratamento. d. o devido registro. .

gências, afim de localizar ou- melhor uso de seus auxiliares, afecçãl) catarral. Pela sua ação. O Sr. 1 ° T�n. I-\nan Dê-ntic&'
Rio, ,7 (E.) - Informa-se tras "fá;brtcas" de manteiga el I d" I' to.nificante, Parmint reduz a infla- Linhares, com a palavra con-

, ,

I l't'
A

d' t 'b
'

d
., esenvo �er a IS'Clp Ina e con- mação. do o.uvido. médio., causado.ra '

nos CIrCU os po I ICOS - anun- que vem IS n um o o prOQU- seg,uir um máximo de eficiên- do. catarro.. E uma vez el\minada a
citou os Sub-tenentes Sar-'

cia um matutino - que os ca"1 to á população' carioca, pro- cia no trabalho quotidiano". inflamação., cessam o.S zumbido.s g�n�os a colimarem seus pro-'
sos estaduais estarão resoh.'i-I dutos de ítíTIffia qualidade e E, como que antecipando no.s o.uvido.s e a do.r de cabeça, e POSltOS, para o bom nome da.
dos, sem exceção, dentro des- capaz de determinar sérias in-

uma nova "depuração", diz O desaparecem gradualmente o. aturdi- Classe e do Exército, dizendo,'
t

,.

15 d' 't ,.
-

.

- mento. e a dificuldade de o.uvir.es proxIIDos laS. oXlcaçoes. , "Pravda": "Há muitos civis Parmint é o.btido em qualquer far- das vantag.ens da organização' , �

11 00
· · ·

,em
nossas instituições soviéti- mácia o.U dro.garia. da Sociedade óra fundada (}'" "1.,,:,1'

7 processos criminaiS cas que chegam pontualmente To.do.s que so.frem de catarro, aJp,reserutalndo VOtOIS de pros,pe-

• '

"

• ao trahalho,
.

mas durante o
aturdimento. catarral e z(�"bidos ridade no decorrer dos traba-'no.s o.uvido.s, farão. bem expeMmen- .

mesmo pouco produzem"... tando. Parmint. lhos'.

Florlanõpolls,8 de Agosto de 1946

Regula:me,nlada a fabri
cação do «Guorcmé»

Rio.". 7 (A. N.) - A belnda dade de guaraná adquirida e

refrigerante conhecida sob a os produtos fabricados, ° não
denominação de "Guamná" é cumprimento dessa exigência
hoje bastante popular entre do Instituto, sujeita o produ
nós e parece que já vae trans- to á cassação temporária do
pondo nossas fronteiras para registo. ° regulamento em

os países vizinhos, Para evitar questão, visa, acima de tudo,
fraudes no comércio desse gê- garantir a excelência do pro
nero de bebidas,' acaba o Ins- duto, que se tornou popular
tituto de. Fermentação do Nli- no Brasil inteiro e que já vai
nistério da Agricultura. de adquirindo popularidade nos

aprovar e pôr em execução o Estados Unidos e outras re-
,

regimento, de acôrdo com o de- publícas sul-amerícanas.
'ereto-lei n. 6425, de 14 de abril
de 19�4. De acôrdo com êsse

regulamento, todo o produto á
base de guaraná deve trazer
indicada no rótulo a dosagem
usada em gramas por Centí
metro cúbico. E êsses produtos Bogotá, 7 (U. P.) - Assu
não poderão conter mais que miu, hoje, a presidência da, Co
I% de alcool.: em- volume. E lombia o sr. Ospina Perez. Em

para que a fiscalização se tor- discurso perante o Congresso
ne mais' eficiente, o fabricante colombiano, o novo mandatá
de bebidas á base de guaraná rio reafirmou seu propósito de
estão obrigados a fornecer, se- realizar um govêrno de união
mestralmente, ao Instituto de nacional e continuar na polí
Fermentação do Ministério da ,fica' ímterríactonal, que cons

Agricultura, um mapa conten- titue já uma tradição da Co-
. do indicações sôbre a quanti- lombia. :

Assumiu a prese
da Colômbia

os boatos
RIO" 7 (A. N . .) -:- Desmentindo os boatos 'que circularam.

õrdem;' relativamente á demissão do Ministro do Trabalho, in
JQl:rna' um matutino que' <O titular fia pasta não pensa em pe
dir demissão- nem 'o general Dutra cogita âe demiti-lo.

- "
.

I

Est.arão resolvidos
dentro 'de 15 dias

RIO,'7 (A. N.) - ° advogado Celso Nascimento, que está
investigando o aumento da criminalid,ade no Rio, falando á
impr�nsa considerou lainenta'Velmente o ,precário aparelha
mento da justiça, preconizando a necessidade de reformar-se
a po1Lcia, adotando-se u'a moderna orientação cientüica. Exi
ibind,o dados estatísticos quanto aos processos movimentados.
no nosso fôro nos últimos dez anos; mostrou que em 1935 ha
via no fôro 'criminal, q20 pfOlcessQ.s em al1Jdamento. Esse nu

mero, entretanto, cres.ceu de maneira alarmante, atingindo
o ano pass3ido a 11.700. ConsideraJ finalmente, o entrevistado,
a necessidade dum combate imediato ao aI'cool e porte de ar

mas, fatores relevantes no aumento da criminalidfLde.

erro RENAUX o Brasil ocupa o 5· lug,ar"
, RIO, 7 (A. N.) - Segundo notícias procedentes do exte
rior, dos países que contribuirarn com mais de .59 milhões de
dolares em socorros paraa Europa e Extremo Oriente por in-:
terméâio da UNRRA, o Brasil ocupa o 5°-Zugai: entre tõâas as.

nações contribuintes, com um total de mais de trinta e nove,
münões de dôlares.

Encontrodos, até agora,
15� cadáveres

CIDADE DE TRUJILO, 7 (U. P.) - Foram encontrados até
agora cento e cinquenta e nove cadáveres entre as ruínas dos
povoados costeiros no norte ,da República Dominicana, os quais,
foram arrastados pelo terremoto-e maremoto de domingo pas--
sado. Acredita-se que o número de vítimas seja consideravel
mente maior. Entrementes, as autoridades informaram que
mais de vinte mil pessôas ficaram sem

.

lar nas zonas mais,
. safetadas pelp maremoto e pelo abalo sísmico.

'NuNCR EXISTIU IGUJ:lL

P A R A F E R I O'A S,
E C Z E M A' S',
INFlAMAçOrS,
C O C E I R AS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,
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