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RIO, 30 (Via Aérea)' _ Iniciaram-se em todos' os altos
comandos, quartéis, repartíções-;e estaoelecímentos militares,
os preparativos para a grande parada militar de 7 de. setem
bro, comemorativa do 1240 aníversáirío da independência po
litica do Brasil. Entre outras providências tomadas pelo co

mandante da. zona deste e la Região Militar, destaca-se fi. or

dem de comparecimento ao Quartel General, para tratar de

RIO, 30 (Via Aérea) _ Noticiou-se há dias, que o ex-pre- de carne.
assunUJ,s referentes á mesma, .de oficiais dessa guarnição .

siâente Getulio Vargas, a fim de assumir 'maiores responr;abi-',
J

•

'

Iiâaâes com a direção do P. T. B., 'comparecerá em setembro á RlO, 30 (A. N.) _ O diretor Impossível a troca de borracha por trigo
conuençiio que aquele partido realizará em São Paulo. onde d? Departament? de Abaste-

RIO, 30 (Via Aérea) _ Segundo consta nos círculos co-

traçará os novos rumos da politica trabalhista.
'

cImen�o d� p.reteitura, em. de-
I
-.

f merciaís desta capital, as negociações com a Argentina para
Consultando a respeitá, disse o senador gaúcho: c araçoe� a .Imprensa a rrmou

um acordo na base da troca de, trigo por borracha e tecidos
- "Isso é verdade. Vou a São Paulo. Essa viagem para que ser� criado b:ev�me!llt�, tornaram a estacionar. Essa paralízação teria sido consequente

mim tem um 'nif
-

uü e
í

t ti um serVIço de caminhões trí- . _
'

.

_

a szg caçao e�pecza e represen a a concre iza-
.

o: 'f'
'.

1 t f h
.

_ do fato. do governo dos Estados Unidos nao se mostrar díspos-
çao de uma promessa que fzz �eses atras".·

,

•

����;c��r�s�:��as;���e
ere�l�r! to a entregar de preferência rerro, madeira, tecido? e fios .de

do interior para esta capítal, deve ser entregue por força de um convemo em VIgor. Essas

para, assegurar o abastecímen- dificuldades teriam levado o Itamaratí .a fazer ciente' o gover
'to da carne. Declarou ail1da ::10 argentino. de que inves de borracha o Brasil estaria díspos
que, para o próximo ano, es- to a entregar de prfeerencia ferro, madeira, tecidos � fios de

Pera que esteja construida algodão, ohtendo em troca o compromisso formal de entrega
uma série de armazens distrl- de 200 mil toneladas de trigo em cotas mensais de 50 mil 00-

buidores, com capacidade para neladas. Segundo aquelas fontes essa proposta motivou o

30 mil toneladas diárias em adiamento da ,partida para esta capital da .Míssâo Comercial

seu total. Argentina.
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Não há perigo de epidemia
RIO, 30 (Via Aérea) _ ° sr. Corte Real, que responde

atualmente pelo expediente do Departamento de Higiene da
Secretaria de Assistência da Prefeitura, declarou que não há

perigo de epidemia de varíola lia zona sul da, cidade, pois o ca

so ocorrido no CIUJbe dos Caiçaras é apenas de alestrím, forma
benigna da variola que ás vezes aparece na cidade, manifes-"
tando, entretanto, nas pessoas que jamais foram vacinadas.

, Declarou ainda que 'não há motivo. para alarma. '.'

Em

Getúliô Varg�s irá a S. Paulo ::�:t:�r��!�:r �

Washing'ton, 30 (U.' p.) '_ ção com a série de outros já
O seeretárío Interino de Esta- publicados, e que serão dados

1/( do, SI'. Dean Aéheson, anun- a conhecer.
dou que foram encontrados, Não ampliou a sua declara
na Alemanha, novos documen- �ão sêbre tais documentos e

tos a respeíto da Argentina e nem indicou quando serão pu
que tais documentos têm rela- blicados e' nem quantos' são.

" Só disse que são muitos e queSá' tld
"0'0' t' leO' o'a'r'á"

--

'I'·' 'b·
I será grande o trabalho fie exa- e'r· mau

.

o o
" na 10 a! mínã-Ios. ' ,

,

. 'racionamento.
Le' bo Re

, Expressou a crença de que
. IS a- 10 serão (lados à publicidade sob a do ,gás .•

'

Rio, 30 (Via aérea) _ O na- forma de um' "Livro Braneo",
via "Serpa Pdnto " deveria ser porém, não especltícou a data. Rio, 30 (A. N.) _ Tendo

transfelrido para fazer ligação Recusou-se' a indicar quais são vindo res'posta desfavo,ráyel

com as coloni!1s, mas ° govêr- os documeutos referentes à ao pedido feito para aumento

'no pOlrtuguês, aJtendendo' ao Argentina e nem será publicá- da quota do carvão betumino-

pedido do embaixador Teoto- do um outro "Livro Azul", so dos ,Estados. Unidos, não se

nio Pereira, r�solveu deixá-lo semelhante ao de fevereiro úl- rá provável posslamos, como

na Fnhá Rio-Lisboa. timo. ,era· espefiado, tornar sem à6li
to o racionamento do gás, pia-
ra a população ca:rioca. Em 'R I

-

virtude de se acharem aind.a eve acoes
em parte aba;ndOinadas as ml- ,

,

nas ingl�sas,. os seus supri- SOAbrementais sao amdá pequenos.
Será, mantido, portanto, o ra

cionamento do gás.

o sr Fábio ,de ,Andrade faz graves
revelações ao sr, Negrão de Lima

, !

RIO, 30 (Via Aérea) _:_ ° sr. Fábio de Andrade, procu
rtuior .âa Republica, tendo chegado de Buenos Aires, procurou
v sr. Negrão de Lima, a quem apresentou farta documentação
a propósito do intercambio de trigo com a .Argentina.

° sr. Fábio de Andrade, em sua ultima viagem á capital
portenha, foi procurado ali por amigo's, que 'Ü informaram da
maneira estranha como está sendo feita a remessa ao Brasil
{],O trigo argentino . Foram. tão graves essas revelações que ele
não vacilou diante das provas irretutaueis em expo-ias ao mi
nistro do Trabalho.

Espera-se que o sr. Negrão de Lima, tome providências
,para sanar os fatos apontados na denuncia do sr. Fábio de
Andràde, que envolve também a Comissão Nacional do Trigo:

Encontrados na Alemanha neves

documentos relativos à Argentina

'.

Mantfestaram-se' publicamente contra os
fomentadores de greves e,. agitação
RIO, 30 (Via Aérea) _ Os prestdentes de' $indicatos de

Sergipe, enviaram um telegrama ao presidente Dutra com

mais de 6 mil assinaturas, hipotecando ao chefe do governo e

riO miniSltro do Trabalho ,.inteira solidariedade no momento
atual .repudiando as manobJ;'as, dos que investem contra o go.
yerno, com o fim de provaear agitações ,e greves com prejuizo
para os sagrados interesses da, pátria. ,

'Descobertos tesouros roubadosnovos
FRANKFURT, 30 (U. P.) _ O coronel John S. Allen, che

fe da Divisão de Restituições do. gov(?rno milit.ar dos Esta:ãos
Unidos, anunciou que noyo,s res:ouros de arte roubados pelós
�demães nos países ocupados, inclusive quadros famosos' fo
ram des'Cobertos na Bavaria. Entre o.s objetos encontrados fi�
guram famosas telas de EI Greco, Rafael e Rubens. Cêrca de'
50 mil obras de ante e mais de um milhão de livros fomm en

contrados na zona dos Estados Unidos e devolvidos aos países
dos quais os nazistas roubaram.

/ '

Sómente a russa· atrasou
.

os trabalhos

HAMBURGO, 30 (U. P.) _ Ladrões disfarçados de inves

tigadores criminais, roubaram ontem, 300.000 -charutos e ci-

.6., m�l-or f.-Ia garras, num valor de 700.000 marcos, ou sej'am 17.500 libr�s
� lU esterlinas, da fábrica de cigarro,s de Hamburgo. .

Rio, 30 (Via aérea) _ In- Após os referidos ladrões "terem inspecionado a fáJbrica",
forma um vespertino que a os homens "req1J,isi.taram" aquela quantidade de cigauos e

maiorr fila da oapital do p.aís é charutos, carregando a mer,cad:oria em caminhões e desapa
a de compradores de banh,a e. recendo em seguida.
manteIga, que .se organiza no

Campo de Santana, ond,e c'o

meça, dand.o uma longa volta
entre os cantéiros daquele jar
dim e estelnd-endo-se' por vá
rias ruas, não se, sabendo nun

-ca aonde 'vai acabar. A fila co

meça peIla madrugada e não
acaba nunca antes das 18 ho
ras.

París, 30 (U•.P,') _ Respon
dendo á acusação de VisllÍllS

kí, o australíano J. A. Beasley,
declarou: "Recusamos o me-

1l0.spr€IZO de fluem quer que se

jil. Não seremos hlÚmidados
por uma potência porque esta

seja grande no momento".

Pal'Ís,.30', (u. P.) _ Prosse

guínda 'nas suas .declarações,
o delegado australiano Beasley
dísse e "Nenhuma fl elegação, a
não ser a russa atrasou os tra-:
balhos .lésta coníerêneía", E
acrescentou:' "Isto deve' ser

dito milhares de vezes a fim dois dias consecutivos, os aus

de que a opíníão 'pública de tralíanos, por atrasarem os

todos os países fifl1Je sabendo trabalhos ,da' Conierência a

o que temos tolerado até aqui", presentando volumosas emen-

durante q'Ua�i 11m mês". I das. A um dado momento Vis-
.' � hínsk] tentou fnterremper,

TUltIULTO Beasley' e�ó�pró-prio presidente
París, 30 (U.l,l.) _,.. Beasley Líep Boela.nd procurou suster

bateu na mesa, e gritou apon- os violentos contra-ataques do
tando o' dedo a Víshfnskl; que delegado australíano, mas ês

com lIoló'tov" atacou durante te não Os atendeu.

/

A procedêncio dQS mis
,

teriosos foguetes
Londres 30 (U. P.) _ O go-, fornecídos pela Grã-Bretamha'

vêrno sueco tomou energtcas à Suecia teriam estabelecido
providências á. 'propósito do que é a basé n.aval de Penne-

-

casa dos misteriosos foguetes munde, no Baltíco, a posição
que têm atravessado o terrttó- de onde procedem os "auto
ria da Suecía e que, segundo, matos" que ultimamep.te têm
se: acredita, constituem opera-I preocupado o povo e as autori

ções experimentais realizadas dades sueco.s.

pelos russos.'

A PROCEDÊNCIA DOS I MIS-
TERIOSOS FOGUETES

Londre,s, 30 (U. P.) _ Os ziam as experiências com suas

aparelhos d.e· radar há pouco armas secretas.

Re.cord,a-;se que era em Pen
nemude,. ago:ru ocupada pe
lo,s russos, que os alemães fa-

de
o

generais ,alemães
general Bor

COlIlunislas junlalll-se
.. aos terroristas

RIO, 30 (Via Aérea) _ A policia desta capital apurou
que elementos comunistas ,estão se infiltrando na colônia ja
P9nesa de São Paulo em ligação com a ,organização: terroris
ta '�Shindô-Renney".

,

•
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Oovêrno· do Is fado lBanha pertencente ao Exército, desviada
para o' «mercado negra»

Rio, (E�)/ - Segundo di-I Porcíun cula,
e de mais dois ou

vulga-se, foi descoberto pelas três pessoas, entrou em enten
autoridades

m,
ilitares um

des-I
dimento com o proprietário do

vio de grande quantidade de Armazem Estrela, com objeti
banha, da Subsistência mí li- vo de fornecer-lhe grandes
tal', para ser vendida no mer- quantidades de banha para ser

cado negro. vendida no mercado negro.
Conforme foi veiculado, '0 Logo que' teve conhecímem-

produto era -remetído, do quar- to da irregularidade que se ve

teI da Subsistência, em Deodo- i rificava na Subsistência de
ro, que, com a conivência do I Deodoro, 9 general Scarcela
no Estado do Rio. Recebia a i Portela, que é o diretor da In

banha, naquela localidade, o: tendência do Exército, deter
proprietárto do Armazem 'ES-! mímou a realização de uma di-

I trela, AJll�ônio Teixeira Gomes, lígência .para prender os seus

que vendia a Cr$ 20,00 o quilo. I responsáveis.
.

O prtncipal responsável po8- Em consequência, foram de-
lo desvio de banha era o te-: tidos os implicados, que estão
nente Jayme Almeida Navar-' presos, Incomunícáveís. em

ro, que, com a convívêncía do! Bemfica. Ali, responderão ao

sargento Montano Emeriano inquérito que já foi instaura
Filho e do motorista Durval do.

Aos nossos

A'gentes
leiam ,todo dia esta coluna

até o fim

Decretos de 27 de aaõsto de 1946 "

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear :

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 1940:
.

Manoel Pizzollatti para exercer o. cargo de
juiz de Paz do distrito da sede do município e

comarca de O r-I eâes,

Domingos Rosito �al:a exercer o cargo de juiz
de Paz do distrito de Tangará, do. municipro
de Videira, "comarca de Caçador.
Olímpia Marcelino da Silveira para exercer

<O cargo de juiz de 'Paz do distrito de - Pouso
Redondo,' do município e comarca de Rio do
Sul.

'

Pedro Motta Filho para exer-cer o cargo de
Avaliador Judicial da comarca de Orleães.
Domingos Pazeto para exercer o cargo d

j"?iz de
...
Paz do distrito de Marar-i, município

de Videira, comarca de Caçador.
Vitória Cesconeto para exercer o cargo de

juiz de Paz do distrito de Pindotiba, municipio
e comarca de Orleães.

Exoneror : •

António Mendes Martins do cargo de j�dz !

Ide Paz do distrito de Pindotiba, do município
e comarca de Orleães.

"

Juvenal Régis do cargo de juiz de Paz do I"distrito de Pouso Redondo, do município e co- .... "'- _
marca de' Rio do Sul.

I'O �:;:;o �::;:e(��79 de março último,que Oficina Síômara
nomeou Manoel Pizzollatti para exercer o car- ,..

go de juiz de Paz do distrito da sede do muni- ELECTRO.MECANICA
cipio e comarca de Orleães, (

O decreto datado de 25 de setembro de 1945,

-- Pedimo. avisar por
mo. quando o jornal não
no me.mo dia.

telegra
chegar

Laboratório
Radio-Tecnic0-Electron

Fundado em 1935
Montagem de ródios, Ampli

fjcadores-Transmisso�'es
Material importad,.. direta

mente dos U. 3. A
Proorietário

Otom�r Gp.orges· Btihm
E:ec:tte - Tecrrícc - ProfissioTloJ

formado na Europa
:C'lorianópo,is

�U(1 Joéio 'Pinto n 29 .. Sob.

M·ARIA-lEL.IA

município de Videira, comarca de Caçador.
Decreto de 28 de a'gôsto de 1946

O INTERVENTOR FE·l)ERAL RESOLVE

Promove a �orgauiza�ão de um Congresso
de Homens Livres ,da: 4mérivu'

Rio, (E.)' - Procedente organização de um Congresso
de Montevideu," chegou ontem, de Homens Livres da Amérí
pelo "clípper " da Pan Ameri- ea, onde" os democratas de to
can Woríd Airways, o sr. Ra- dos os países do contínenee em-
tael Larco Herrera, více-presi-

.

dente do Po8l'Ú no gov,êrno Ma- preendertam a 'tarefa de unir,
noel: Prado, ex-mínístro de Es- moral, espírttual, social e eco

tado, jornalista e escri tor, au-l nomícamente, os povos do �No

tor do livro "Ameríca em las Vo Mundo. Acredita o sr. Lar

fronteiras de la democracia" e'
co Herrera na urgência desse

antigo diretor proprietário do entrelaçamento positivo, em

quotidiano "La Orônica" ,. edi- face das ameaçàs de nma ter
.,tado em' Lima. O objetivo da ceira conflagração e da neces

exoun::,ão do político e homem sidade de garantir a seguran
de letraS" Deruano pre;nde-se' 'á' 'ça do hemi,sfério.

.

participa ao. parentes e penoas de raloções de seus pai li o

nascimento de seu irmãozinho CARLOS AUGUSTO; ocorrido na

Maternidade de Florianópolis à 27 do corrente

Plínio Franzoni Junior e Senhora, confirmam

Consertam-se Geladeiros, Rágistra
dOl'a., Numeradora., Carimbos,

que nomeou Domingos Pazeto para exercer o MimifU't'rafo•• Móq"uina& de E.cre-
cargo de juiz de Paz do distrito de ]\iar�rí, -11

ver, Oclculce, Costurar etc ...

EnrolaztVlntos de Mo�ores, Esta
hilisadores. Voltímetros e demais

aparelhos elétricos.
Atende�-s,e ohamado. foro do capí-De acôrdo com o art. 15, item II, elo decre-

to-lei n. 5,72, 'dé 28 de' outubro de 1941: tal .'oh a direção dos sra. ERNESTO
Pio Braz Moreira para exercer' o cargo de WOJCIKIEWICZ JR. e ADOLFO

Fiscal Regional, padrão H, do Quadro- Ún',co TREMEL
.

<lo Estado, criado pelo decreto-lei n. 203, de Ruo Victa, M.it'elles· n.O 18

28 de agõ.'lo do corrente ano. ( !
'. (!:i,oRTAO)

) .

.

-------��\ O PRECEITO DO DIA
COMo SE DEVE ESPIRRAR
A parte mais alta da garganta

comun·ica-.. com o interior do
, ouvid., ,por intermédio .de um eon

dtito denominadó «trompa de Eus
táquio». Quando, ao espírrar, se
fecho. a boc.a e se comprime o na

,'ria poro abáfar -o espirro, o cu. e
e.muco podem penetrar violltnta
mente atravê. daue canal. ch.
gando a 'causar. infecçõ•• do ou

,vido e. "té, rutura do timpano.
• ��o tente conter, o esplrro;
ao espirl'ar. conserve a boca
aberta e não comprima o na-

riz - SNES

Nomear :

Rádio
Telegra'fista
'Preciso-se poro
lhor algumas

.. por dia.

1:robp
hor�.

Bom ordenado.

Tratar nesta redação ..

"tiLtitiANCIA'," -CONfORTO E ECONOMIA,
cO.nsegue,se com os trajes sob-medidos

G U A::S 'P A R I

". "
.�

Cedeu. á,s exigências
,'" dos� gue'rrilheiros
ROMA, (U. P.) - o govêrno italiano, anunciou esta

noite, ter acedido ás demandas mais importanltes dos guerri�
lheiros da Itália do Norte, num esfor,ço destinado a. por fim
á agitação provocada há seis dias pelos elementos da resistên
cia durante a g'Uerra, qUe voltaram novame·hrte para as mon

tanhas,
A desperto da atividade 'conciliatória do govêrno e do reM

gresso do8 muitos guo8rrÍllho8iros que haviam ,seguido para as

montanhas da região ide Asti, do8SlpaJcho:s chegados a Milão,
dizem que "mais duzentos" guerrilheiros \Se. cohcentraJram nas

montanhas de Bobbio, ao - nordeste de 'Genova ..Diz-se que os

novos rebeldes não l�vam àrmas e entre eles figuram vétera
nos·o8 eX-iprisioneims de gU�l1ra. .

Tenha sempre em CO'ReI

ftPERITIVO
uma garrafinha

«K:N O I»
.

Boa

Vendedor por· conta ptopriá:
PLACIDO MAFRA - Bl!lzor de Módos
Ruo Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755

coleção de omostras Atende-'seàdomicilio.

'CONTA 'CORRENTE POPU�AR
JJros 51/2 a. a. - Limite ér$ 30.000,00

Movim�nt8ção com cheques

Ba'ueo do Distrito Federal 8.4.

I

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000;00"

Trajano, 23 Florianópolis

de

i,

CECíLIA PATROCíNIA DA GOSTA SÜUS�
Agradecimento e missa

Eutíqui.a de Sousa Cardoso e Família, Acelino dos: Santos Sousa e

Família, ausentes, C�rlill-d31 Sousa Silva e Família, Almerinda Soares de
Oliveira e Família, filhos, netos, .bisnetos irmã e sobrinhos de CECÍ
LIA PATROCíNI,A DA COSTA S-OUSA. ,agradecem a. iodos os que a

acollJJpan[lJaram e confortaram na ,sua enfermidade, aos que enviaram
tel,egramas, oartões ·e flores, e ainda aos .que a acompanharam aié a 5ua

ultima morada.
.

.

Agql.decem eSiPeciahllente., ao dr. Paulo Fontes, :pelos grandes es

for,ços' que ·e1ll[lr,eg0l1 durante 31 sua 'enfermidade e, ao Revdo. Cônego
I;;'rederico HOIbold, que a confortou 'com a assistência da nossa Santa
Religião.

Convidam, por meio deste,. aos seus' par·entes ·e demais pessôas

I
amigas para' assisHr'0m á Missa de 7° di3l, que será celebrada ma Cate�
dral Meh'oiPolitana, no próximo àia 2 de setembro, ás 7,15 horas no

Altar do Sagrado Coração de Jesus, e desde já, agradecem a todos os

...........---....--- .... ....._....................__.................,' que comparecer·em a este atto de nOS5a Religião.
\
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Dr. OSVALDO -BULCAO VIANNA
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ASSINATURAS
Na Capital

An,o . Cr$
Semestre ;..... Cr$
Trimestre .... :. Cr$
Mês .: .....�...... Cr$
Número avulso.. Cr$
N .';. '1\ e r o avulso
domingo ..... Cr$ 0,50

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
l'rímestre Cr$
Número avulso.. Cr$

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

90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
.

"'1.,:
de.volvidos.

A direção não se respon
sabiliza, pelos conceitos
emitidos nos artipos

assinados

........ ! '� -

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREiROS FILHO ,.

Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NoéETI

Crónica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem

A.' DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Í'refeitura
Vida Escolar
Religião ,:,.
Jm-isprudência
,Vida Militar

Noticiário do Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação .

A. A. VASCqNCELOS
Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos 'de Redação
D. F. AQUINO

, Fatos Policiais

Viila Social
Vida Feminin�

n
'I i .-'

,.

'"

\
Magazine
PEDRO PAULO MÀCHADO

,Esportes... "

•••••• .-, .•••• '

••••••••
'

••• '.'. e:" ...

L

FARMÁCIAS DE PLANTA•
Parmâ�ias de plantão durante o mês de

agôsto:
24.- (Sábado' à tarde) -. Farmácia SaDg,.

Antônio - Rua João Pinto.

25' - Domingo - Farmácia Santo Antôn;1I"
- Rua João Pinto.

- o serviço noturno será efetuado pel2>
Farmácia Santo Antõnio, sita �à rua Jolo
�into.

1- [tnid:iitfJd'4JrttmiTELEFONES MAIS NEC�·S;HTADOS.'
Bombeiros ;......... 131!·
{'olicia .•..................... - • . 103l'

Delegacia O. P. Soda I ... ,........ 151�••).1aternidade ..................••• 11S·

Hospital Nerêu Ramos ...••••••• 831-
Santa Casa .....•...............•• 1036>
Casa de 'Saúde. S. Sebastião ..•••• 11'5�'
Assistência Municipal . � . . . . .. •••• 166'"

Hospital Militar ,......... .. 11&1
140 B. C. ..

'

). ,153@
Base Aérea ......•........•••••• 78tJ,
70' B. L A. C. .... •...•..•...•• 159�

capitania dos Porto.,. . . . . . .. .••••• 1386
16" C. R. . :...... 160�
Fôrça Policial ......•......•..••• 1205'
Penitenciária <,............. 151&
HQ Estado" 102i-'
"A G'1.zeta" _ � ••..•.....••• :'656
"Diário da Tarde" ............•• '1579

L. B. A. ,................. . . . . 1641

Emp. Flln�r;'ria Ortiga ... ,........... lOlA

REí'IRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluSlVt' !i'l

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
vara \'llÍnar nos lares catari-

.[ uenses,
- em vista da certíssi·

ma vitória do aperitivo KNOT .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sim, é ela!
A maledicência••.

,

.

E u a conheço - a megera - quando esÚca ,o. pesco.·
ço Janela em füra, para engulir o. movimento (la rua ÜU

quando. dísíarçadamente o. Introduz pelas; portas s�mi
abertas, Investígando rumores famíltares ...

Eu a conheço quando. se locomove pela vizinhanca
aparente?Iente envolta num manto. dei simplicidade, J';a�
tüda ouvidos, e olhos para ver e ouvír os menores movi
men,tos, as mais Íntimas conversas•••

Eu a conheço, quando, em trajeis de garota faceira,
O? .de senhora honesta ou de matrona austera, promove
vísttas de••• cordíalídade para conheeer o. Interfor das re

sidências, colher material de íntrígas, para bísbílhotar
enfím, mãos vertendo. essências pestllencíosas semea,n�
do. dúvidas e suspeitas, solapando a paz e a feli�idade dos
lares••.

Eu a conheço, transíormísta Inegualável, na indu
mentáría do. cordeíro ocultando o. Iobo voraz •••

'

Ela é o. "diz-que-diz-que" ••• o. "me disseram" o
,,- '.

-

...

nao aeredíto " ••• que destila venenos, enfeitando. cada
palavra com a .roupagem furtacür das Indíscreeões•••

'Ela é a mentira, a Invencíoníce, a calúnia:•.
,

É a infame carta anônima que lhe oculta-a covardia
e Ihe define a miserável existência de aleovíteíra•.•

. Ela é o. -polvo de tentáculos invisíveis, que invest�
contra a honra, o. caráter, o. dever•••

Eu a eonheeo!
Bruxa repelente, de sorriso alvar, doí-se da felicida

de alheia. Serpe tralçoeíra, infiltra-se na sociedade para
soprar aos ouvidos dos euríosos, as frases ambtguas (te'

s�as elocubrações malévolas, ou para erguer, eom habí
lIdade invulgar o. véo da Intímldade de vítimas adrede
mente escolhídas•••

Há trevas em seu olhar, JUistériüs em seus movímen
tos. Sahür mortífero. em suas palavras, O füg'ü da malfêía
e'm .seu hálitü...

, .

'

As vezes atinge o alvo, Colima fàcilmente maquía-'
,v,�mcüs ,prüpósitos., R eis qu-e tõml)ani ínõrtaÍincnte feri
dos, üs fracüs que lhe escutaram as pérfidas in.sinuacões.

Mas üs fürtes não. o.s a,bate.-
�

Os que têm persünalidade não. Ise detixam macular
pela sua baba vi.scüsa. _

Se 'lhe não. püdem evitar o ataque ferino, a,mürte
cem-lhe, cüntudü, e nle anifluilam os efeitüs pelA snlJe-
riürida{le do. espírito.. '

F.I'onte erg'uida, m,antêm intacta a sua dig'nidade, a,
O JANTO DO DIA HORÁRIO DAS MlSsAS PA�A

despeIto. do. sarcasmo cüm que ela pl'OCuI'a desmerecefJ.'-
. 31 DE AGOSTO DOMINGO

lhe o. caráter. S. Raimundo Nonato, Cardeal catedrál: 6, _:_ 7, - 8, - 10
Sim, eu a conlleco... e Confessor horas.

.

Hümem üu mulher; müça üu. velha, o refrato é sem- Raimundo recebeu o aueli- Novena: ás 19 horas.

pre o mesmo, do "Não�Nascido", porque'" :ma Em dias da semana: Mi,ssa:

Figllra execra:nda, traz na frünte enrugada, o. estig'- mãe marreü antes do nasci- ás ,7 hOI1as.

ma de todüs ü.s males flue espalha, e no. rosto p 'sulco mentb do menino que devia . .Lgreja.de S. Francis'co: 7, -
fundo de tôdas as lágrlmas que faz-corrér no. rüsto alheio.. sua vida á, arte dos médicos. 9 horas.

Eu a eonheço••: Deu-se' isto no ano 1200 Ou ... Hospital d:e Caridade: b,30
Vede-a. na impaciência daquelá garüta, segredando. 1204. SUfl" mocidade era carac-

.

- 8 horas.

� São P�ulo, 3() (E.) _ Reali- mexericos aOfi, onvid.os da colega... No. olhar satisfeito da- tedstica pela pureza dos cos- Purissimo Coração de Maria
"í :zou-se sábado último, na Fa- quela ,senbüi'� que se despede da amiga, apó.s BUla visita tumes e uma ardente devocâo (Parto): 8 horas. '.

,�uklade de Direito da Univer- de... salldade ..� Na aleg;ria. estúpida' daquele grupo que a Maria Santissima. Aplicaçãc Igreja dé Sto. Antônio:, 7. -'
.sidade de ,são Pàu1o, uma ho- CODloota a,s Jlovidades sociais... No. gôzo mórbido. daque- ,e brilhantes qualidades inte- 8 horas.

menagem ao sr. José Esttanis- ]a pesso.a, (lue cütuca o. vizi'n]lO ,e aP�nt.a com a cabeça lectuais permitiam-lhe I.!on- 19reja S. Sebastião: ,6,30
l�u do Amaral, bacharel em o. transeunte descuidadü... E vede-a, também, quasi uu:. cluir os cursos de filosofia· € horas.

"Direito pela turma de 1877. e.spetro, espiando. atra,vés da vidraça...
.

teologia bem cedo e' com gran- Igreja de sta. 'l1eresinha:, 8
O mais antigo aluno' vivo, A maledicência... de sUrces.so. Em Barcelona eu- horas.

'

'$ Faculdade de Direito de S. Os maldizentes... tirou para a Ordem dos Mer- Capela do Monserrat: 8 ho-

�Paulo, foi recebido por uma Os que ,cünsomem o. tempo cuidando da vida dos ou- �':rios' que ,tem por tarefa ras:

'comissão pe aoadêmicos, coro- tl'OS, em ::vez de curarem de seus próprios defeito.s... especial a l1bertação dos es- Asilo Irmão Joaquim: 6 ho-

-:posta dos srs. Milton Lopes de Os que, sendo maus., corlompidos, querem quê o.s cravos 'G:l'istãos presos na 'Afri- raso

'Oliv:eira, candidato do Partido üutrüs também o sejam•••
·· ca. Durante alguns anos en- Saco dos Limões: ,8 hora.s.

Acadêmico Renovador à presi- Os que procuram jú.stificar seus el"}."Os...
.

treguú-se Raimundo á prega· Ginásio: 5, --, 6, - 7,30 (só
,,(}ência ,do Centro Acadêmico As que procuram ücultar a sua, deshonha, jog'o,udo ção na, sua pátria espanhola" alunos), - 8,40 horas. .

"XI de 'Agosto"; Artur Cogan, lama na hou&' do. próXimo... . com gi'ande firuto para as al- .' Capela de S. Luiz: 7, - 8,15
�Maria Nazaré 'F. de Medeiros e A maledicência... ma.s· Depois foi mandado, por horas. . .

-Odete Ivone Stamatis. Como .eu a conheço... v:ária.s vezes; para a Afrtca pa- capela do Abrigo de Meno-
Ero segUIda, crla sala "Pedro ra resgatar escravos cristãos res: 6 I;oras.'

,�, 'Lessa", o' homenageado' ,foi' , Mais de uma vez ,correu gran- Tr�: Ma!-riz: 8 hora,'S.
;::saudado pelo acadêmico Antô'" ,.

\ .
des perigos. Na tel1ceira via." Trmdade: Ohacara dos Pa-

"nio de A,:rruda,Sampaio e pelo � • _ "' "' ..,_.. """N #"#_/_P...,.JIP'_h/'//_ � gem, tendo-se esgotado o di-, dres:_ 8,30 horas.
�

-:pa-c:gr!�:�e���e���. ���. Es-l Esta'be I ec', m' e nto- G ra'fi' co B'r'as' I"" �tod��:yrc:�f;r:e:ec���;;I:,h�:'. (i�::J�, _<_�tr;;��ls: (ea�
-tanislau do Amaral narrou fa-i, ' � �le como refem por aque�es 'lue ,pela)._ "

'.

,
- ..tos de sua vida de estudantes. � , � em maior perig'o se acll&vam'

'" Sao Jose: 7,30.'- 9,30no1'3,&.
Encerrando a solenid.3lde: o I ' Brevemente, ,inaugu,.ração d� ,um,a l de �rder a .fé:. SQm intrepidez :Ailida rêve,stid�; Spirtjõt'raj�

"sr. José, Estahislau do Amaral, �. i �gou. o Evangelho pelo"qu€ dos esQFavôs fOl'.nomcll.d.o C.ar-
em companhia de pessoas de � b' ont d

'

I
.

� fOl cr�erm,e�te. maltratado e de oito meses, pode segui.!.' pa-,
':sua família, alunos e professo- I em ma, a pRpe arIa.

� pre.oo. FuxaTaIll-Jhe os lábios € ra Roma, onde o pàpa o cha-
-:res ® Faculdade, percorreu as

� � fécharam-lhe a boca c?m um deal. Depois de Um cativeiro
novas dependências da tradi-

i RUA TI�ADENTE,_10 FLORIANOPOLlS � cadeado.·Mas seus sofnmento� mara; mas morreu duraltte a
.ciónal escola do largo de São �'"'//'''''//,,//,,//'//'//N'//D/U'#'/g/,YD/� .../AoI''''.,,'''',_.'''''' ........,••" ........ "" ...• "' ,/...."".._P/... � e seus esforços derrun, a een- viagem, em Carldona pelo ano
::Francisco. I tenas de e.scraV'GS a liber':::'s,de de 1240.

'

"- ANIVER.'SÁRIOS _

SRA, INÊS KREPSKY
Regi.ta a dato de hoje o ani

ver�ário' not�lício, �a exmo. sro.
INes Krep&ky. d.igna espôac do ar.
Arno Kr.epslty, deatacaào elemento Ido comércio local.

X

NILSON GONDIN
, Regista a data de hoje o
transcurso. do aniversário na

talícío do estimado jovem Nil
son Gondin; alto funcionário
da Caixa Econômica Federal. l
deste Estado.

.

. *

SRA. -DONATíLIA SILVE IHA
DE SOUZA

Aníversaría-se, na efeméride
quê hoje transcorre, a exrna,
.sra, Donatília Silveira de Sou
za espôsa do sr. Lúcio de Sou-
za, chefe das oficinas da I. O
E.

*

RAIMUNDO JOSÉ, DOS
SANTOS

Faz anOIS, hoje, o jovem Rai
.mundo José dos Santos.

* ,

.oLGA MACHADO
Aniversaria-se na data de

.hoje a gentil senhorinha Olga
Ana Machado, filha do sr, An
'tônio Vieira Machado 'e de sua
-exma. esposa d. Alvina Schroe
.der Machado.

-VIAJANTES :
•

li'

ARNALDO BARBOSA
CACIQUINHO

Acha-,se nesta C<lpital proee
·dente de Sã.o Paulo e em viagem
-de in.pecção e auiatência a leUI

Tepr,e8entantel, o Ir. Arnaldo Bar
::bOBO. Co.clquinho. Chefe do Depor
-tomento de Venda. do Inlitituto
::Medicamento. Fontouro. S A,

Dr. CLARNO.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Co:nBtit.ui,Çã.o d. Soci.do.d�.
NATURALIZAÇÕES

."",
Títu,lol! Oeolo.ratórios

E.crit.,,," Praça 15 de Nov, 23.
10. andar.

Re.id. -- Ruo. Tiradente. 47. IFÓNE _. ·1468
MI Ir ;_ .. �.,. ...

G.
::
,

lomenageado ° mais
410 lígn ahlB,O '

.

..

Henry ,Ford' II aunncia a construção de
uln - gigantes,co centro de pesquisas

UM •••RETRATO
-JOÃO FRAINER

É ela! Eu a conheco!
Alta, esquelética, pescoço comprído de musculatura

rIja €' saliente, olhos redondos, lásticos sempre em mo
vimento. e em cuja retina, ás vezes eô neava ás vezes
con vexa, o-s objetos se disformam ao. sabor das couve
níêneías, cutis amarelenta saturada dei inveja, nariz
aduneo farejando deslíses oaseíros, orelhas caidas em

COllC�l�, em perene escuta, e boca que ora se eompclme
em rfsínhos de escarneo, flue ora se alarga em gargalha
das mudas ou flue sei queda em êxta�is de hípoerísla e
maldade•••

'AGRADE'CIMENTO

Comemorando o 500 aniversário 8 dotadas de' tubos subterrâneos
da fabricação, por Henry'Ford, do aquecidos, que dissolverão e escoa

seu primeiro carro, o primeiro ele rão a' neve ou o gêlo que, nos dias
uma série de' 31 milhões de car-' de inverno, se depositarem sôbre
ros e caminhões Ford até hoje o sólo. Os edifícios serão lodos
construidos, Henry Ford II, neto construidos com os mais moder
do famoso índustr ial americano nos requesitos e dotados do que
anunciou à imprensa de seu país há ele mais perfeitnem matéria de
a construção de um majestoso equ ipamentos e instrumentos pa
Centro de Pesquisas, que virá a ra pesquisas l\'eles pretende a

ser o verdadeiro cérebro de sua Ford Motor Company construir o

indústria. mais importante centro de pesquí-
O Centro, que será construido sas da indústria automobilística de

em 'Dearborn,· EE. UU" está esti- todos os tempos, incluindo pesqui
mado em sm bilhão ele cruzeiros e sas mecânicas, de estilo, de técni
será "dedicado a Henry Ford, res- ca de vendas e distr-ibuição e de-

'[pect ivamente avô e pai do novo mais atividades relacionadas com

Presidente de Ford Motor Compa- sua indústria. Embora a constru
ny. Ocupando uma área ele 200 ção completa de centro deva de
hecta'res, compor-se-a (I" oito morar aproximadamente oito anos

'grandes edifícios, que se gl'llparão sua edificação será feita por eta":
em torno de um lago artificial de pas, afim de que os centros mais
240 metros de comprimento, por importantes possam entrar desde
105 de largura, 3.000 árvores se- logo, em atividade. Com e;ta ini
rão plantadas, na área elo Centro, ciativa, Henrv Ford n espera tra
afim de embelezar o ambiente e zer novas grandes contribuições
as avenidas e pontos de estaciona- I para a indústria automobilística
menta de, automóv_eis cOT?preendi- continuando, assim, o trabalho 1'8":
dos no m�smo serao pavlmentadas Ivolucionário de F!'enry Ford.

"

Fritz DEUTSCH e filhos Frederico-Paulo e Frieda (auseA.·
tes) agi Adr�e,fI1 _por IDtermedio do presente, a todas f s pessôas
atlllg'ls que dies confortaram durante a enfermidade e por
ocaSIão 10 falecimento do seu filho e irmão WAvrER, ocorrido
no dla 21 do corrente, na Casa de Saúde São Sebastião.'

I

Ag adccem fambem a todas as pessôas que acompanharam
o extinto, até a sua última morada.

J

•
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LIRA TENIS CLUBE-- Hoje 31, sábabe, Suírêe oferecida pelo
Faculdade de' Direito de Santa Catarina ao Exme ...Sr. Desembargador

aos Srs, Professores e Corpo de 'Alunos"
.

Diretório da
Diretôr,

Novas revistas na Austrália e nO!1
-Iapãu, reúnem-se à família 11
mundial de «Seleções» I

Duas novas revistas-irmãs japones está sendo vendidc
acabam de 'reunir-se á família .aínda mais r a p i d a m e n t e
ínternacíonal de "Seleções de acrescentou o sr. Cárdenas
Reader's Digest", segundo de- "Por toda parte, os [apene
clarou o sr. Eduardo Cárdenas, ses, de todas as classes, lêm a

diretor da referida publicação. revista", telegrafou o gerente
As novas revistas, que COl1- da edição japonesa, "E' sem

terão matéria idêntica á de

1�li'Vi:da
o maior êxito de jorna

Seleções, são The Readet's Di- lismo jamais registrado no Ja-

gest (edição australiana); pu- pão".
.

blicada em Sydney; Austrália Os japoneses recebem pra
e The Reader's Dígest, em ja- zeirosamente a, nova revista

panes, publicada em' Tóquio. irmã de Seleções, porque vem

Com essas novas edições, SObE preencher uma lacuna cada
a 10 o numero de membros de vez maior, trazendo bom ma

f'arnilia- .Beleçôes, publicada teríal de leitura ao país, e con

agora em 8 idiomas diferentes. duzindo .a este, também, boas
Os leitores australianos e [a- amostras do pensamento oci

poneses, acrescentou o sr. Cár- dental, foi o que declarou .') sr.

denas, .deram a acolhida mais Cárdenas. 0_ diretor .da edição
entusiástica ás novas edições de Tóquio, sr. Dennís Me Evoy,
"Nosso diretor em Sydney aca- foi anteriormente oficial dos
ba de telegrafar dizendo qUE Iuzileíros navais dos Estados
toda a primeira tiragem de 100 Unidos, tratando-se de um es

mil exemplares, está sendc tudioso de assuntos japoneses.
vendida", disse, s· excía. Tem; como assistente o sr.

"Esse acontecimento hão Bunjiro Suzuki, jornalista ja:
tem procedente no jornalismo panes de boa tradição liberal E

australiano". antí-míhtarlsta.:
No Japão, declarou o sr. Cár- "Estou certo de que os lei-

denas, os leitores faziam lon- tores de Seleções acolherão

gas filas
-

pa:ra comprar os prí- com prazer o povo desses dois
meiros exmplares da edição países no Pacifico na crescente

13jponesa. Em um dia, vende- família internacional que' lê a

ram-se todos os exemplares do revista mensalmente", cano

(primeiro numero em Tóquio. cluiu o sr. Cárdenas. "Nesta
Numa pequena Ilvraria, foram fraternidade de idéias em

comprados 200 exemplares na todo o mundo, entre- 'milhões

prímeíra meia-hora, depois de leitores inteligentes, . acre

que a revista foi posta á ven- ditamos haver encontrado Ida. uma das melhores maneiras de
I o mELHOR

E, de acôrdo com novas no- .contribuir para 0- verdadeírc "".; '''0' _

tidas, o seguinte numero em entendimento entre as nações." I ... ::.·"'��'!.';'''�·o�';.�',;.�'ovo'.';���.o���:,o.�.''oo_o,
••

CHEfE' SECÇÃO PEÇAS
Necessitamos de tres competentE.'s e que poaauc.m prática

em pe çc s F'o r d e .Chevrolet, ou então rios seguintes ramos:

Rádios e Refrigeradores Pneus e acessór:os, Correâo s em geral.
Brcícle ros e Tmtas .Nece�sitamo. também um Chefe Secç.ão
Atacado e outra para importação em geral. Temos também
c,olocoção imediata para mais alguns auxiliares de balcão.
Otrmca ordenados. Dirigir corta do próprio punho citando idade,
situação militar, referências. empregos ante::,iormente ocupodos ,

pretensões. etc,

NOVO HORÁR'IO DA

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

C A I X A P O S T A L BB
CURITIBA PARANÁ

P. ALEGRE - FLORIANó
POI!IS - CURITTBA

QUINTAS E DOMINGOS
Dec-olagem de Plortanónolís,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLOR1 ,&.No

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

-Decolagern de Flortanópolís,
ás 10,00 horas

�

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. L ..\
PORTA - TELEFONE

1325 .

II PREFEITURA DO, MUNIOPIO r

DE .FLORIANÓPOLIS

I' DECRETO.LEI N. 267
O Prefetto Municipal de Florianópolis.

usando da atribuição' que lhe confere o
art. 12, n . r, do decreto-lei federal n ...

1.202, de 8 de abril de 1!}39.
DECRETA:

Ad'l'oferendnm do Conselho Administra·
.

'ttvo do Estado
Art. 10 - É dado o nome de Altamiro

Guimarães à via pública: situaria entre
a Praça 'Etelvi,na Luz e ii rua Bocaiuva.
Art. 20 - Éste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revo

gadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis,

27 de agõsto de 1946.
Pedro Lopes Vieira, prefeito.
�'a"l1pl F'er+eí r-a de Melo, diretor do

Expecliente e Pessoal. •

Cast úfio do Amaral, eng. diretor do
Serviç-o de Utilidade Pública.

13970)
I.

DECRETO·LEI N. '268
-----�---------

O Pref'eíto Municipal de F'Iorianópol is,
usando da atribuição que' lhe confere o

Iart. 12, u. l, do decreto-te! federal n.

1.2'02, de 8 de abril de 1939,

IDECRETA:
Ad-reterendum do Conselho Admlntstra-

tivo do Estado O If 'at
.

d'c"'doArt. 10 -r-' É dado o nome de Dosem- a aI e ln· I lO

bar-gador Pedro Silva à via pública si- Tir adentes 7
tuada entre o Grupo Escolar "Presidente -'__-o . _

Roosevejt" e a Praia de Itaguaçu.

V�N'DE S);'·Art. 20 - Éste decreto-lei entrará em
.

vigor na data da sua publicação, revo- L -!.:"
gadas as disposições em con trár+o.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, Um barco I clantaem 27 de ag ôsto de lS46. a ve a, t- ...

Pedr-o Lopes ".ieil'a, prefeito.
.

I
araen tin a para recreio com

"fanuel };'el'l'elra de Melo, dir-etor do' ,

Expediente e Pessoal.. Jotr çáo para 2 pessoas.
Castfilio do Amaral, eng. diretor do .

_

Serviço de Utilidade Pública. Tretar nesta Red s çào,

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
IJI<EZALJv LEl'Jüi{, Se ° que -he

!J'1t<::.essa e, realmente, uma grnvidencia
pa ra endrreitar o que. estiver err-ado ou

par.a que al.l,uma falta náo se repita; e:

NAO a escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarm

nbe-a a SEC':AO RECLAMAÇõF,S,
de () !';STADO, que o o�so será lendo

sem dernora ao conhecimento de quem

de direito, rececendc v. s. uma Informa

çii'"l do· re-sultado, embora em alguns ca-

SOS n�o sejam pubticado s nern : a recta

macâo nem a providência tomada.

Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiêncra.

, Salão Record - Praça IS.
'FONE: 16· 96.

B R I-T O ..

. .

'���;" ..):: 1",�.�.,,�JJ�n()NAL

Emprêsa . Construtnra·.Universal
Departamento -de Sorteios'

.

Autorizado e Fiscalizado pelo Govênio Federal··Carta Patente n. 92
.

Avenida. Rangel Pestana ..

N .. 1538
. Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178·8 e 2999 �Fone: 2-45'50

End, Tele.g. Reg. "Construtora.
Fihars

. em todos· os Estados e Agências no interior

Agênciá Geral para Santa' Catarina ..

Rua Felipe Schmf,dt - :Edifíclo ··Amélia Neto' -,--. Florianópolis

Resultado -'dó Sortei�: realizado e-m 28 de :.ÂgO!\to de 1946
l: Número Sorteado 5.987 . "20 Número' Sorteado 19.741

.PLANOS
.

Mundial .B· 'Mu,ndUd .c. Mundial «:0-· ..to" prêmio' 15.987

..

./0

�,

Seja quê! fôr o trabalho a executar, na Agricultura,
na Indústria pu na construção de

.

estradas, há um

TracTracTor lriternatiónal Diesel de fôrça adequada
...par.��Qtend�r::ao cheiro.ado..

. .i:;

.. Mun.dial. «C,;. Mundial flD.,
15g87 Gr'$' 3o.ooo�ui)' :,Çr$' �S ..OOO;OO Cr$ 20.00e,Úo
25987 C;f$ 30.000 00 Cr$ j 4.000,00 .. Cr$ 10.000,00
35987 Cr$ 30.1)00;0'1 Cr$. 8..000,00 ,·Or$· 5.000,,00
4598.7 ,Cr$ 30'.000,00, Cr$ . 5.000,0<) • Cr$ :{.OOO.OO
55987 Cr$.: 3J.ClOO,OÇ Cr$· :l,tlOO,OO Gr.$ 2.000,00
5987, ':...$ 9.(100,00 .Cr$ 1:.500.00 Cr$ 500,00
967. C;$ , 20,0,00 "Cf$' '. 100,00 ,Cr$ 50.00
87 Cr$ ':4000 . Cr$ ,,20,00 ,Cr$.. 10.,DO.

'. 7 Cr$ (Isent�:i" a,e p,ag"3�eotQ. d;8 ménsalidade seguinte)
2' númer:o· 1 para �[lOS M.uadial' «C� 'e' Mundial eDil

de paga�entQs' d'a primeira m('tl.Salídade .. seguillte.

UNtV.ERSAl:,·�"H"
,

Premio' 74]987 Válor
«84'f987

;. .

�
"

,.,'

c: 941987 , •.

4' 87 "
c 0419 �; c

5' « 141987 \:, c

Os 4 finais (milhar) * 1987 fi

'Os 3 finais (centena) 987..'.-
Os 2 fimais (de'iênas) .

-, 87 c

Os título.s com ,·'0 final do l' áúmero 7 e tinal do
.

2· número 1 ficam' isentos

. .
.. da pdmelrlil 'mensalidâde 'seguinte:

'.

,

G fROXIMO SORT�IO realízar-se-á pela LoteIi� Fed�ral' NO ,DIA '2.5. bE SETEMBRO DE 19'-6

Visto: ARIHO MEIRELLES
,..,; ,.... 'DR� ALFR�DO."A�O_(, : ",I.,

Fiscal do Govêrno Federal Diretor Gerente

�fundial «8»
l' Premio
2' I?rt'lllill
3. 'Premio
4' Premio
5.' 'Premin

Os 4 'finais (milhar)
Os 3 ,'till.sis

.

(centena)
Os 2 tinais (dezena)
O final do prêmio

titulos com o final do
i1lellt08

Cada um..dos quatro modêlos desta' série - o pe-.·
queno TO.6, os médios TO-9 e TO-14 e o grande
TO-18 - es.tá pronto a so:ucionar o seu problema.
P"Aferindo um· Tr.ccTracTor para tral;,alh�'r com ál

cool,ou Qu'erosánE'. os modêlos T-6 e T-9 poderão
ser fornecidos. �

ticamOs

'1' premio. 741.987
. . ,

Cr$ 100.000.00
, ' .. ·Cr$ '25:OÜú.OO

Cr$· 20.000,00
. G�$

_

15.000.00
Cr$ 1O.OPO.00
Cr$ :;00,00
Cr$ JO,oo
Cr$ ····10.00
do pagamento

Peça-nos folheto·s descritivos sem compromi�••
.. � ,

' Cbnce,:-sionélrios:
.

·C. RAMOS & elA.
Rua' Joã.o Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone l.:

..
SH

Tel. Somare :.._ Florionópolis.

l'
.2'
3' c

--------------------_.--- .. _-_ .. - _. ----

FAR.M.ÃC�A ESPERAN.ÇA
d.o Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanRá será a sua preferida .

Drogas nacioRais e estrangeiras - Homeopátias. - Perfll-
.

. mMiás' __:. Artigos de . borracha.

Garante-�e a exata observância no receituário médico.

,
,
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,CltUBE'12 DE . AGO�rO. ---7 de Setembro, concerto da Orquestra

.e grand'e baile em homenagem à Independência e dedicado
:

As mesas já estão sendo

"(iO�IISSÃO DE ESTUDOS DOS

SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADO

•

PARECER N. 971/46

A Secretaria da Segurança Pública sugere

à Interventoria federal seja elevado do padrao

S para o padrão .U, o vencimento do Delegado

Reuional da Capital, alegando o seguinte:

;) que a referida Secretaria vem encon

trando dificuldade, de tempos a esta parte,

-para conservar no cargo de Delegado Regional

..da Capital pessoa titulada em direito pela ob

via razão de que os vencimentos fixados em lei

não bastam para as despesas e representação

.de um Bacharel em Direito, maximé quando

.aquele cargo é preenchido por pessoa casada, e

b) que diversos foram os Bacharéis em Di

feito que ocuparam êsse cargo e nele nào qui.

seram permanecer por longo tempo. preferindo

:retornar às Delegacias Regionais do interior.

..onde, além do ordenado, há custas razoáveis;
uma vez que a ação do Delegado Regional do

interior é mais ampla, abrangendo o emplacá

n1cnto de veículos, que lhe dá custas, assim

<orno a prática de outros atos que na Capital

são exercidos pela Delegacia da Ordem Polí

tica e Social.
2. São ponderosas as alegações aduzidas

corno justificativas da proposta formulada nes

·:te processo e reconhecemos merecer ela uu.a

solução. "!!1i!1I!
3. Mas, contràriamente à elevação do pa

-drâo de vencimento de um cargo de provimento

.efetivo, estabelecendo-se uma situação de desi

gualdade entre o Delegacia Regional da Capi

tal e os Delegados ·Regionais do interior, acha

-mos que, de preferência, seja criada 110 Qu ... ·

.dro único do Estado o cargo isolado, de pro,

vimento em comissão, de Delegado Regional de

polícia da Capital, padrão U, podendo êle ser

>ocupado por qualquer um dos aludidos Delega

dos Regionais.
4. É êste o nosso parecer.

S. S., em :10 de agôsto de 1946.

Carlos da Costa Pereira, presidente e relator,

J. Batista Pereira

;:; Milton Leite da Costa

Custava Neves \
Aprovado,
8,8,46. 1i �ili;.
�..l�s::..) Udo Deeke

Sinfônica
debutantes de 1946-,

as

reservadas.

eleições sindicais lIRHITA(AO_RET�1
o. país será dividido eUl ZODas

Rio, (E. - Aleerando a; quer grau tomarão as provi-

redução dos artigolsXO e 8.° do dênciaa legais para.• a realiza

-decreto-Iei 9.502, de 23 de [u- ção das eleições a-que-se refe

lho de 1943, e do parágrafo re o artigo anterior, nas 'datas

'Único do art. 530, da Consolt- que forem previamente mar

-dação das Leis do Trabalho, o cadas por Portaria do Minis

_])residente da República assí- tI'O do Trabalho, Indústria e

nou ontem o seguinte decreto-
. Comércio, o qual poderá, para

lei:
esse efeito, dividir o país em

"Art. 1.0 - Os arts. 7.° e 8.° zonas.

-do decreto-lei 11. 9.502\ de 23' Parágrafo único - O minis-

-de julho de 1946, passam a vi- 'tI'O do Trabalho, Indústria e

.gorar com. a seguinte redação: Comércio expedirá novas ins-

.

Art. 2,° - Art. 7.° Os truções vara o processo eleito-

mandatos das atuais admínis- ral.a ser observado nas elei

trações sindicais, em curso por ções.
força de' prorrogação legal, Art. 2.° - O parágrafo Ú11Í

consíderar-ee-ão extintos no co do art. 530 da-Consolidação

prazo de trinta dias após as das Leis do Teabalho 'passa a

eleições que, 'forem realizadas vigorar com a seguinte reda-

)r. em obdiência a êste decreto- ção: ,

, lei, ressaltada a hipótese pre-
• "Parágrafo único -Sómen�

vista pelo !paragrafo terceiro te será 'permitida a reeleição,

<lo art. 532 da Comsolidação para o período imediato de 1/3,

das Leis do Trabalho, alterado (um terço) .dos membros da' na localidade
.

onde o mesmo

pelo decreto lei n. 8.080, de 11 Diretoria, do Conselho Fiscal estiver sediado.

de outubro 'de 1945.' e do Conselho de' Represen-
. Art. 4.° - Poderão concor-

Parágrafo único - As admi- tantes da associação sindical rer ás eleições a que se refere

uístrações sindícaís que, em de qualquergrau, vedada-a
re- o �fltigo 7.? os associados que,

face dos. estatutos associativos, leição dos demais, consideran- tendo sido eleitos antes da vi

'terrninar-lam. seus mandatos do-as sempre inelegíveis, para gêncía do art. 3 do decreto-lei

anteriormente á data das elei- esse período, aqueles que exer- n. 8.740, de 19 de janeiro: de

ções a que se refere o art. 8.°, çam seus mandat.os em virtu- 1946, não exércerarrr os map- ,,.

ou n.o decu!so do pr�zo ?e ti'in- de de reeleição. d�!os. em.
virtude da·. sú�rve�1 :

.

ta dias apos a. realização das AiDt. 3.° - A aceitação de meneia desse -decreto-Iei,
.

'mesmas, continuarão em exer- cargo de Presidente; Secretá- Art. 5.° ...,...- O presente decre=
.

cícío até o término
I
dêsse pra- rio ou Tesoureiro .da Dtrecorta to-lei entrará e� vigor na da':'

zoo
de Sindicato; QU de entidade ta da sua publicação, revoga-

Afit. 8.° - As diretorias das sindical de grau superior im-: da as disposições em corrtrá

'associações. sindicais de qual- porta na obrigação de,.residir rio".

Camisas, Gravatas, Pijames ,

Meias da. melhores, pelos me

.nores preço. ,6 Da CASA MIS

CELANEA ....; Ruae, Mafr<l. fi
__

------------------------------------�------�------------�-

As AUl\1ENTE
seus nEgÓCIOS em São

Paulo, c onfi o ndo-oe a

Em sufrágiO a alma
de um grande baiano

Bahia, (Agência Vitória)
- Amigos e .admiradores do

saudoso político bahíano Dr.

I J. J. Seabra mandaram cele

brar na Igreja Matriz de S. Pe

I dro, missas em sufrágto de sua

I. alma,
comemorando a data do

seu nascimento, ficando o
'

grande templo repleto de pes

soas da mais alta representa-

ção social-e política .

I MA RIO SCHAfFER

Representante

I'
Caixa :?asfaI. 5756

IEnd, Tel.: MaIiely

----------------------------�

Aí1SlIlnOd � Repre.entaçõ...m

U.roJ

foI1..,trlz; Flol'ian6polis
Ruo João Pinto i n. �

Cc.ixa Postal, 37
Filie:: CJ'eBci6Jna

Ruo f'lcl.'iano Peizoto••/u

I
(Lo" Pl'nOl'ib).

T.leqramalil: ·PRIMOS·

Aoant... aoS principala
munlci'Pioe do E.tá-t.,

.},. IlEIAM A REVISTA

I_0_V_AL_E_·D_O__I_T_AJ_At_

COMICHÃO OU HEMORaAGIAS
SINTOMAS O( BEMORROIOES

I

SI tem irritação reta) ou hemorra

gias. cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica

ções, exigindo até uma intervenção

cirurgica. A Pomada Man Zan lhe

:iará alivio imediato das dôres, era·

ças a uma aubstancia de reconhecido

efeito antiaêtico-bacteeícída.

»scurrouro JURtDICO COMERCIA.L

Aa,.u n toa: h.irídicós·- Comerciai. -- Rurais a I�formativo.

Endereço T'el, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catartaa

Consulte nó.aa Orga:nizo�o ontes de •• dacidir pela· COm
::>ra c,* venda de imovei., pinhoi. ou qualquer

empre.a ne.te a.tado ..

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRA�mO

.

AD VOGAJ)'ü
Rua Frei Hogéric, 54 - Caixa Postal 54 """'. F'one 54

"VIR<iEM· .

ESPE'CIAL'JDADE"
elA. \\'f�T'7:E'L ,1NDUSTRIAL-JOINVJLLR' ·(Matc�

"r..\\j.O ViReI:- .

� �j)A �(;itr
{'� lt'fTZíLlNDUSTRIAL
•• JOINVlllE

8 Saltão

rrORNA A ROltlPA BRANQUISSIMA.

.
.

"
.

. ,

..1

,
.

o
I
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Como, parle' do. programa comemorativo de· sua magna data,
o 'avai pelejará amanhã 'com a valente equipe do Paula Ramos,

em homenagem ao, sr. 'Interventor federal. "

"

sícais.
14,30 Cinear.
15,30 _ Músicas Variadas

em Gravações.
17,30 _ Juventude Católica

do Instituto Coração de Jesus.
18,00 _ Rubend Peniche:

PALMEIRAS, COMERCIA�J I

CRONISTA BCY CABRIL TEIVE
convites aos Siderurgia Atlé- 18,15 _ Alma Portenha.

IPIRANGA, JOGARÃO
'

,

' ,

tico Clube, da cidade de Tuba- 18,30- _ Valsa Divina, Valsa.
NO INTERIOR rão e ao Iate, Clube de São 18,45 :- Momento Esportivo.
São Paulo, 29 _ Aproveitan- Transcorreu ontem o aniversário natalício do esti- Francisco, contando-se qua- 19,00 _ Ritmos de Tio Sam.

do a folga na próxima rodada mado iovein Acy Cabral Teive, locutor da Rádio G'uer u i
á

si certa a presença desses clu- 19,30 _ Dep. Nacional de
.

d cron 'ota eepor tivo bes. Teremos, assim, nesta re- 'Informações.do campeonato paulista. c e apreCIa o 1..., •

, _

Palmeiras, Comercial e' Ipíran Embora 'tardiamente, enviamos ao distinto compa- gata, a exíbíção das, divisões, 20,00 _ Músicas Para, Dan-.

ga, atuarão no interior paulis- nheiro
.

O· nOS50 abraço de felicitações com votos de organizadas pelos clubes. car,
d d * 21,30 _ Ultimas Melodias.ta. prospen a es,

-

ELEITO O CONSELHO,O �almeiras jogartá �m !:'�a�'lfronto amistoso entire esse cl� Engenho de Dentro, contra o
FISCAL DA F. V. M. S� C.ru, contra o Noroes e, o PI' be e o Paula Ramos, respectí- Flamengo. Foram eleitos, em sua últi-ranga em S. Carlos, contra c vamente lider e vice-líder de *

d O 1'".

I DISI,�TIU 'A ARGENTINA, mo reunião, oS srs. r: sva 'JOPaulista e o Comercial, err 1° turno do atual campeona u

1 SAra ..ras, contra o seu homoni- .0 de .arnadores da la divisão Rio 30 _ A Confederacâo Bul,�ão ViaJ��1 Ne, son zpo-<w. li
'. .,

-,;
gaJillCZ e VIriato Leal, paramo dessa localidade- Formados ambos os clube: Sul �mer�cana de ciclismo SO-l conetituírem o Conselho Fis-•

por destacados astros do pe mum�ou a C: �. D. que a ,li e- cal da Federação de Véla eREFORMADO O CONTRATO bol insular, a luta está destí- deraça<;> .de. Cíclísmo da argen- Motor de Santa Catarina.DE ARTIGAS nada a alcançar grande suces- tma, dísistíu de promover (
São Paulo, 29 _ O zagueiro 50, proporcionando aos aman campeonato continental de ..

CAllIPEONATO ESTADUALdo Santos F. C., Artígas, que tes do salutar esporte mais um 1947, cabendo nessas condições DE VÉLAhá algunm tempo vem deferi- sensacional e concorrido do ao Chile a organização do re-
Foram fixadas as datas dedendo com grande destaque c mingo esportívo. ferido certame.. .

'17
e 8 de setembro, a realizaçãoclube de Vila Belmiro, retor

,

r '. do Campeonato Estadual de
mou o seu contrato com c FUNDADA EM SÃO PAULO.A CRIADO :NA FVllISC O DE· Véla, com a participação 'deSantos, por mais duas tempo- ASSOCIAÇÃO ,DE ÁRBIT}{Ot:! PARTAllIENTO DE PUBLI· todos os clubes filiados. Tere-radas. Segundo ao que apura CIDADE

mos, assim, em dezembro, o
mos, Artigas receberá de luva, S. Paulo, 29 (Meridional; - A Federação de Vela e Mo- Campeonato Estadual' de Véla,a. ímportancia 'de 36 mil cru, Na reunião arite-ôntern efetua- tor de Santa Catar-ina, em sua de todas' as divisões da nossazeiros, da pelos presidentes dos clu reunião do Conselho de Repre- Entidade Máxima.

• bes profissionais, foi reconhe sentantes, por proposta do
CONTINUARÁ' AMANHÃ l) cída pelos .dírigentes a Associa- Comodoro M á r i o Nocetti,
CERTAME DA 2a DIVISÃ',) ção de Árbitros de Futebol dr criou, junto á referida Entida-
Com a realização do sensa- Estado de S. Paulo. Essa entí- de, o sim Departamento dê Pu-

,ciona! jôgo entre o líder ínvlctc dade, na temporada de 1947 blícídade, destínaão á difusão
Olímpico, e o Vera Cruz, deve- irá controlar todos' os juiz is ( no nobre esporte da vela.
Tá prosseguir amanhã, ás .:J,30 terá plenos poderes para a de- O Comodoro Mário Nocettí,
horas, o Campeonato Amado- sígnação dos apítadores nos convidou o sr. Flávio Ferrara ODEON
rista da 2a Divisão. encontros do campeonato de J para dirigir esse D.epartamen- 4 1/2 e 7 112 horas

O Vera Cruz está com a fir- 'cidade. to, havendo solicitado-o a or- Programa Excepcional
me resolução de quebrar a in-

_ .,
• gantsação de um quadro, de'. 10) _ A mais gozada de to-

vencibilidade de seu antago- A PROXIMA RODADA DO cronistas esportivos, para in- das as comédias:
"nísta que, no corrente ano CAMPEONATO C.ARLOCA DE centivarem esse esporté. I, SEM TEMPO PARA AMAR
.aínda não conheceu o at."" ar FUTEBOL .'

Claudette Golbert _ Fred Mac
gor de UIi1a derrota., ' Hoje-; América x BotafOgO.! DIVI�ÕES DE VELEJADO- Murray
A luta está despertando de-

.

Amanhã _ Vasco x São "'RES -: ,'" 2°) _ Uma gigantesca pelí- RITZ Hoje ás 7,30 horassusado interesse nos circulo: Çristóvão, Flamengo x F'lumí- Uma medida de grands a:}- cula que, além de ser real, é o 1U) ,_ Os Blindados Movi-
esportivos do futebol me.ior nense, Canto do R'io x Bonsu- cance, vem de tomar, o Conse- maior drama de perigo e aven- mentam-se _ DNI.
prometendo adraír uma boa cesso e Madureira x Bangú. lho de Representantes da FV taras que o cinema já apre- 20) _ Jim Bamion _ Jan-assistência ao estádio da rua ..' l\1.SC, solicitando aos clubes, a sentou: nís Cartel' _ GOI1g:e Me CreadyBoc:aitt,;va.' CAlvIPEONATO PAULISTA DE organização de divisões de ve-

,

GUADALCANAL _ em:
'- * 'FUTEBOL'

.

lejadores. E s s a deliberação Preston. Foster _ Lloyd Nolan
•

O AVISO DA MORTECAMPEONATO SUL-AMERl- Hoje _ São Paulo x Santos, vem de encontro , aos desejos _ William Bendix Um drama de mistério apa-CANO DE'BOCHAS
' /

no Pacaembú, dos novos clubes que, _ nas 30) _ Inicio do melhor de vorante, cheio .de emoções eRio, 30 --!. A C. B. D., por Amanhã, --;. Corintíans x diferentes competições, vem- todos os seriados: suspense. . .
.intermédio da Federação Bo- Portuguesa de Desportos, no se obri-ga.dos a dlsputàr pll'ovas A DEUSA DE JOBA 30) _ Nelson Ed:dy _ Susa-chófila Paulista, recebeu um Pacaembú; S. P; R. x Portu- contra graindes' timoneiros, 10 e 20 eps. (5 par,tes), com: na Foster _ Claude Rains _convite da Federação Urug laia guesa Santista, no Campo de d�spondo 'ele�, a.pe;nas, de ini- Clide Beatty _ o maior doma- em:

de Boch�, para participar de Juventus; Jabaquara x' Juven- Cla:ntes. ASSIm e 'que, nas dor de féras. _,.. Um' seriado O FANTASMA DA óPERA
próximo 'caIIllJ?eQnato' sul-ame· tus, em Santos.

,

.

próxim�s_ reg:ata�'d.j� �eTemos de�12rola��.,e��>.pl�I?�s. s�lv��� _�,C�n.s.m:a.: =--Até .. 14_ant:,ll$, . __rieano� de Bochas, que :�erá • '. ::"COlPlpetIÇoeS, :por- WIBaO.. No programa':�...,..c:.. 1°) _ Re- Pn'Ço unico: _ Cr$ 3,Cn.r,ealizado 'em 10' de outu1)l"O JOGOS INTERALIADOS 'ElYl •

portel' na Te1l:!- n: 195 _ DF'B. .
,.

em Mop,tevidéo. BERLIM ABERTURA OFICIAL DE Preços: - 01'$ 3,00 _ 2,40 ROXY _ Hoje ás 4 % e 7 Y2Berlim, 30 (U. P.) - Repre- TEMPORADA 1946-1947
_ 1,50. (Devido ao elevado 10) _ Cine Jornal Brasileiro"COPA LOS ANDES�' '"

'

tant d 12
-

n"
'

.
, ,

,sen es' e" naçoes pa lCl- '1 de S�tembro a data dflltermi. custo). "
_ DNI., .Rio, 30 _.::.. A AssaCiaJCion de parão dos jogos interaliados nada _ ConvUe ao.s Clube-s de Censura: _ Até 10 anos. I 20) _ Nelson Eddy _ Susa7Golf dcg Chile, por intennédic que, terão lugar a 7 .e 8 de se- Tubarão e de São Francisco '

, .. 'I'na Foster _ Claude Rains _da C. B. D., a<:aba, de conví- teinbro, no estádio'
. Olímpico Um dos principais assuntos IMPERIAL-, em:'

.dar os jogadores de, Gorf de d� Ber�. A l.ista d�ses paises, ventila«}os e aprovados, na úl- A's 7 112 horas "O FANTASMA DA óPERA.Brasil, para participarem :lm amda nao fOl Q_ubhcada, mas Uma sessão da Entidade Má- \ Ultima exibição , 30) _ Charles starret O'Campeonatos de Golf do Chi" se sabe que serão.... representa- xima da Vela, foi a detennina- 1°) _ b SOLAR DAS ALMAS I masçulo 'CQw-boy _. em: _. ',. "l� e de co�petições par� ,� dos os Es�dos Unidos, !n�la- ção da diata pa:3; a' abertura_ é}.a PERDIDAS._' com: Ray MU- 1- VOLTA _DE I?URANGQ_K{D:Cllsputa cda Co� Los Anu:.� terra, RUSSIa,. �ranç�, .Bel���, Je.:lP{POt:ada, OflCl�l 19.1it>-1947. land :..._. GaJ.I,'Ru,sse�. Um western' de sensaçoes 'eque serao r���do.s 'em- 1m: OhecqslovaqUla, GreCIa, LU· Deliberou a entidade' "d:irigi'da'" ,No programa,' "
, emoções ... ,

/ "

do m�' d,e.setembro, na :!i1a� X�b,UI1go, _Holan�a. Noruega,

1 PO,
r Mário Nocetti, dete;W1.'"" inar

'

1°) :- -Brasil,' Atualidades OS SALTEADORES DO OURO<le de,.SantIago. ,-, ,Dinamarca e BolonIa. a data nacional - 7 de 'setem- 2x46 _' Nac. DFB. Mil aventuras a sang�ue <';
,

•
' ,

Civis alemães e particu�ar- brQ _ para' a realizaçãd"':'des- 2°) - Doente' de Espertezá fogo. ..ÁVAf "VERSUS" PAULA . mente OOIganiz.ações 'da juven:- sa competição oficial ,promó- - Desenho Popeye: Cens'Ura: _ Até 10 anos.RAMOS
-

, tude .serão convidados á tomar' 'vida pela Federação. Essà re- 3°) _ A Voz do; Mundo - PJ,eçós: "_ Cr$ 3,'00 :.:__ 2,40'Como parle do , programa, p>arte nesses jogos. gata deverá realizar-se ás 14 Atualidades. .:_ ás 41;2 horas. _ 3,00 uni'Wdas comemorações do vigé..>lmc VASC.O X FLAMEJ.'{OO, Nó horas daquele dia, e deverá ter Preços: _ Cr$ 3,00 _ 2,40, � ás 71h horas.tereeiro aniversário da ful.da· DIA. 7. sua realizaç40 na baía sul, de- Censura: _ Até 14 anos. RITZ _ Amanhã ás 4,15 _ção do Aval, terá lug-a.r, ama- Rio, 30 - O Vasco da Gama troute ao Tra;piche Municipal. 6112 e 81/2 horasnnã, no campo da F. C. D. obteve licença para jogar, no Por proposta do Comodoro T e'171\.TOT Errol Fll.Jnn _ A,lex Smithcom inkio ás 16 horas, o t:on- dia 7 de setembrorlOcampo de Mário Nocetti, serão dJrigidos em .l�l11
-

O íDOLO DO PÚBLICO J'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,

\

Resenha das programações pa
ra o 'dia 31 de agôsto de 1il46
.9,00 _ Bom Dia Para Você, '

9,30 _ Noticiário Guarujá.
10,00 _ Cancioneiros Preíe

rides.
l.O,30 _ Orquestra Sinfônica

Boston.
11,00 _ Bazar de Músicas.
12,00 Oferecimentos xru-

I N CO
Banco Indústria e Comérciõ

de Santa Catarina SIA. As
sembléia 'geral extraordinária.
Em virtude do atrazo da pu

blicacão do edital no, Órgão
Ofiei;'l do Estado, convidam-se
novamente os Snrs. acionistas .

a se reunirem em assembléia
geral extraordinária a reali
zar-se na séde do Banco, na

sala da Diretoria no dia 9 de
setembro de 1946, às 10 horas,
no sentido de ser aumentado o

oapital pela conversão de fun
dos .e alterados, consequente
mente, os, estatutos sociais.
Itajaí, 30 de agôsto de 1946.
Genésib de Miranda Lins,

Diretor-Supertntendente ; Ro
dolfo 'Renaux Bauer, Diretor
Gerente; Otto Renaux, Boni
fácio Schrnjtt, Antônio Ramos
e Irineu Bornhausen, Direto
res; Hercílio Deeke e Mário
Miranda Lins. Diretor.es-Ad
juntos.

tines RITZ
" ,R O�.X''I• -

.., I.Or,. �. , :.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

C1rut"gla e Ortopedia cllnlca e cí
rurgla do torax. Partos e doença.

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João PInto 7
D1ú1amente das 15 às 17 horall.
&lC8IDltNCIA: Almirante Ah-Im.

36. ,I<'one M. 251 .

DR. SAVAS LACERDA
ClInica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontot)

CONSULTóRIO ..:. Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IWSlD1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.·

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
("Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de Medicina da Universida.
de do Brasil). Médico por coneur-
110 do Serviço Nacional de Doen
l1BS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquãtríco do Rio na Capital li'.

deral
CLlNICA MÉDI(,� - DOENCAS

NER�()SAS
- Consultóírio: Edifício Am�a

NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consultaa:

\ Das 15 ás 18 horas _

Residência; Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
cm,URGlA GERAL - ALTA CJ.
BURGlA - MOLÉSTIAS Dil em.
.. ,. NHORAS - PARTOS ., .

rormado pela Faculdade c!e Medi.
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por
·

..a.
rios anos do Serviço· Cirúrgico do

.
Prof, Alípio Correia Neto

.

'C!lIrurgia do estômago e Vias bl
lfal'es, Intestinos' délgado e grosso,'
tiróide, rins, próstata, oexíga,

IIMero, ovários e tromnas. Varico,
cele, hidrocele. varcees e herna

CONSULTAS:
das 2 às' 5 horas, à Rua Fe1pe
Bchmldt, 21 (altos da Casa Pa

raíso), Tel. 1.598.
RilSIDlllNCIA: Rua Esteves JU·

níor, 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
'

Assistente da Maternidade
CLíNICA M�DICA EM GERAI.

Doenças dos órgãos intel nos, ospee .....
mente do coração.

ELECTROCA':/WJOGRA<F1.-4
Doenças· do sangüe e -doe cervo•.
Doenças de sen,bocqs - Parto.. .

Consultas diàriamente. das 15 às 18
boras.

Atende chamado. a qualquer bora,
... inclusive durante a' noite.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702
ItESrD�NC;:A: Ave";�a Trompowllri,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 Serviços de êlínica Infantil <Ia
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CUNICA MÉDIÇA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Ediffcip S. Franciseo).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDll:NCIA: Rua �arechal GUI,
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistâ em DOENÇAS

DOS OLHOS .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no- Rio de Janeiro
CONSUL'IlAS - 'pela arnanuà:
diariamente das 1(')30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábades, das 14
tis 16 horas - CONSUJ,TóRIO,
Rua João Pín to n. 7,. sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: RUl!
Presidente Coutinho, 58

DR. M:;l.R-IO WENDHAUSEN_
Diretor do Hospital UNerê» Ramos'
CLíNICA lÚ�DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultóno: R. Visconde de -Oure
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ lhos da "Belo Horizonte ")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 boras.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fune manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sífilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DÀ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAI(j!,;
INFRA - VERMELHOS' E ULTR?-

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratarnen

to .da colite amebíana.
FIslot!!rapia - Infra vermelho
'Consulta: Vítor Meireles, 2'B.'

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

Resld: Vida! Ramos, 66,
Fonp 1067

AÚToMOBI�IST4S J
Afençao

Para o sêu. dínamo ou

motor de orranco

OFICINA ENALD.
Rua Consélheiro Mafra

ne. 94

.

......."".......-..J__.....J&.... ...-.J.4.�•••.._T�.rJ'IIiiI''''TJ.4-5J:ttJ,.....,.."...,._-::&T.&...&....,.,.T...-:_�TÇjj"
...

�j7l".

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
'D........ 117i - IH.: • A I A
IlIC!:ImIOS • TU.SPO:aT:l8

Cifras do )3ãianco
-

áe r944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Sinistros pagos nOb últimos I\) anos

Responsabilidades

Cr.
Cr$

80.90(1.606,30
5978;401.755,97

67,0531.245,30
142.176603,80

-.

N A·O E NOÇlVO AOS

ESCRITÓRIO J-UB,lDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Venda!! de pinhais, fazendas e empr êsas
Dtr-etor.r dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endereço teJell'J'áfico: "Elibranco" � Laiec - St. C.atRrhll

.

Iugosloavia, no dia dezenove de

agôsto, foram hoje, entregues
ao Exército dos Estados Uni
dos, sóbre um trecho de "ter
ra' de ninguem", entre as zo

nas norte a;mericana e iugos
lava de Venezia-Giulia.

o embaix.a;dõr d�� Estados
Unidos, sr. Richard' Patteer-

I
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

•

I

•

•

II

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

7

Condenado pela Côrte MilHar
CONSELHO ADMINISTRATlVO

DO ESTADO DE"SA'NTA
CATARINA

EXPEDIENTE DA PRESID1':NCIA

Madrid, (U. P.) - A Côr- para O pagamento, mas avisou Resol"ç��s2�:pedidas
. te Militar condenou á morte a policia. É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

.'

.' decreto-lei da Prefeitura Municipal de São Foa-
Amador Prada Blanco e Pio- Na hora e no local mar-r quim,' remetido com·o ofício 11.' 131(1.61�, de ...

( nisio Serrano Martinez a trtn- cado a policia prendeu os av- à;�:2946, do Depart.amento das Municipah-

tores da tentativa de extorsão, Texto do projeto de "decreto-lei nos, têrmos C11I
ta anos de prisão, sob a acusa-' . .. • . _ que se acha ,·edz.gi;Jo
cão de autores de uma tentatI' _ os quais resístíram a prisao, Art. l° - Fica aberto, por.conta do saldo do
-

t d ti tei d exeroicio anterior o crédito especial de ..

'
.....

va de extorsão e do Iancamen- ravan o-se um. Iro elo e q�e CI:$ 5.0.0,00. (quÍI�,entos cruzeiros), destinado

to de uma bomba, na
�

Praça resultaram um morto e seIS à aquisição' de uma-Faixa de terras .de proprre-
'.I.. • dacle do sr. João Vitória.

Cibeles, fato esse ocorrido a
fendos. O morto fOI Manoel Art 2° - Êste decreto-lei entrará em vigor

. Hernandez que se supõe per- n.a _data da sua publicação, revogadas as dispo,
13 de maro deste ano. ,

' siçoes �!" contrano, .

tencer ao g·rupo e que cOillse- Florianópolis, 26 de agosto de 1946.•

A
-

di .

I'
.

'

b
Ylmor Corrêa, presidente.

acusaçao izra que os dOIS gUIU lançar uma omba, que Publicada na Secretaria do Conselho Admi-

réus exígíram de Carmelo Sa- explodiu ferindo três policiais nistra,',tivo do Estado, em 26 de agôsto de 1�46,
•

' Lícit: Osvaldo Ferreira de Melo, secretano

laníer, em nome da Comiseão e três CIVIS, administrativo.

C N. 266entral do Partido Comumísta, Foram absolvidas três mu- É aprovado, nos termos abaixo, o projeto de

a importância de 50.000 pese- lheres acusadas de cumplicida- decreto-lei da Prefeitura Municipal de Cambo-
riú remetido com o ofício n. 134/1.630, de 13

tas. A vítima da tentativa de de: - Antonia Breto, Arman- de 'agôsto d'" 1946, do Departamento das Mu-

to
-

dI'" L' d nicipalidades.
.

.
I

ex rsao concor ou em pagar da Querme, e Maria ursa e Testo tj,p projeto de decreto-lei 1I0S têrmos em

25 000 pesetas marc h L 'I que se acha rediqido . -'

.
.. e ou ora ucas. Art 1 c _ Para efeito de suspensão do tra-

balho
.

na forma da legislação vigente, serão
considerados dias feriados civis e religicsosç-de-,- -

acôr do 'com a tradição daquele Municipio, res

peitadas as exceções da lei ou instruçõe,s .do
:\f iu istér-io do Trabalho, Indústria e Comércio,
os constantes da seguinte tabela:

. 1 - Feriado civil mn nicipal
a) 5 de abril -- Data da instalação do Mu-

Não mais se r�petirá o incidente
AIDUSINA, sôbre a Linha, son, entregando os corpos dos

Morgan, (U. P.) - Os cin-l aviadores norte americanos ao

co caixões com os restos mor- major-general Bryant Moore,
tais dos cinco aviadores norte declarou: "O mareehal . Tito
americanos abatidos sôbre a assegurou-me; tanto oficial,

como pessoalmente de que não
mais se repetirá esse infeliz
incidente". Por outro lado, o

comandante da Fôrça Aérea
Iugoslava, que acompanhou o

R I
- ·

cOl'1tejo funebre, disse também e açoes mais
a Moore: '"Estou

profunda-I· t.
�

.

mente seilltido e B:sse�uro-vos 10 Imas com a
i��. isto .nunca maIS acontece-

Argentina.

I
Washington, (U. P.)

QUER VESTlR·SE COM
.

(ONfORTO E ELECiANCIA ? Informações trabalhistas reve-

laram que é possível 'que a
PROCURE A· AFL (American FederaWm of

alI
·

t
,.

Mello Labour). venha a,.considerar.
. ·ata· arla amanhã, o ·convite 'qu'e lhe foi

. dirigido p.elo presidente Peron
para qüe as organizações tra-

..balhistas norte-americanas en

viem os seus représeiltantes .

á
Argentina a fim de estabele.;.
ceI' relações, tntima;s com o seu'
govêrno. De sua parte, o CIO
(Congress of InduStrial Orga
nisatioI;l.s), anunciou,.que .re
servar-se-á -pa:ra tomar ·l.úria..·.
decisão; 'sôbre o a�suhto numa'

data IPosterior. Aliás, um dos
seus altos fwn.cionários decla
r:ou que "o CIO não pode res
ponder favoravelmente neste
mOl)1lento" ao convite que lhe
foi feito, acrescentando que
iSlso não s.lgnifica em absoluto
que esse conv.ite ou outro qual
que'r venha a ser rejeitado fu
turwmente, No entanto, os re

presentantes de a;mbas as or

ganizações trabalhistas deram
a entender que será de todo<
impossivel nomear os seus re

pres'entruntes até 2 de setembro.
próximo, como foi sugerido pe
lo embaixador Ivanissevich.

I

',�---------------�

Laboratório
.Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tel'ouro
do E.todo

Florianó'polis •

Diretores;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho.' Dr. Francisco I

t
.

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto á� Araujo
e José Abreu.

.... " =

_'P
-

"""- -_"".- _.".-..,- ".._.,.. '"- "

_ .,.
"

__ """ __...

Dr. H. 6. S. MedlDiI Farm. Narbal Ah188 da Souza
�arm. L. da Gosta AvüiI

Exame de ."ague. Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame !)ara

verificação da gravidez. Exame <ie escarro,

Exame para verificação de doencaa do

"ele. boca e cabelos, Exame de fézes.
Exame de secreções.

,Ilutovaccinos e' tt'ansfu3ão de sangues,
Lxame quimico de fal'inhas, bebida.

café. águas, e�c.I
-

., '

nicipio.
II - Feriados rcliqiosos

a) 28 feira ele Espírito Santo - Padroeiro
da Cidade.

b)' j S de janeiro - Santo Amaro - Pa ...

droeiro da ex-sede do Municipio (Barra).
A rt. 2° . .!.... Êste decreto-lei entrará em vigor

na data da sua publicação, revogadas as. dispa.
siçes em contrário.
Florianópolis. 26 de agôsto de 1946.
Yl-mor Corrêo, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho. Adrni

nistrativo do Estado, em 26 de agôsto de 1 �4?
Luiz Osuoldo Ferreira de Meto, secretário

administrativo.
•

___ o

I Visite. sem (ompromíssos

I LI���:�:���4
Livros novos e usadoe,
em' diversos idiomas.

A tende encomenda! de
obras editadas no �rasil

o II no". estrangeiro.

Novidades todas ·'1semanas

Fabric.ante e distribuidores daa afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. POB'Jue um gran
de sortimento de casemiras. ris::a.do!l, brins
bons e barato., algodões, mOI'Lns e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamenti> d.,rt

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS emJ'81umenau e Lojas.

I
•

o
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MOSCOU, .30 (U. P.) - Revela-se ago_ra a âescobertc: de I

um "complot" para derrubar Stalin, I
E

' ,'.';
MOSCOU, 30 (U. P.) - A conspiração contra o qouerno 8capam a InCI-

de Stalin, cuja divulgação somente aqora foi autorlzqda, era de
A

0"·18 do I·mpo'stochefiada pelo famoso ccmtra-reiolucioruirio cossaco Ataman.
.
,ti

'

�emenov, que assol�u. a Sibéria desde os Urais até o Pacifico, de consumodurante a guerra cioii russa. '

----�------ --_._--------'--

FlorlànóPollt, 31 <1e Agosto dle 194,6 Eleito o dr. Rafael G. C'ruz lima
Rio, 30 (Via Aérea) - Jul-

gando o processo de interêsse
de uma fi.rma estabelecida em,

São
-

Paulo,
'

decidiu' a Junta
Consultiva do Imposto de Con
sumo que os fios de algodão
ou linho destinados a pontear

I ou p,'almilhaJr calçados, quando
vendidos à índustrtaís devida-'

: mente registrados, escapam à�

II incidência do imposto de qou-'
sumo. ' ,

\

.

Pela Associação Profissional dos Contabilistas de
Florianópolis, foi eleito o associado sr: dr. Rafael G. Cruz
Lima, para, como Delegado representar essa Associação,
no Congresso Sindical dos Traballuuiores do Brasil, a re,a
lizar-se em setembro próximo na Capital-Federal. S. s. de-

.
verá seguir, via aérea. no próximo dia ,4. Escolhido pela '

Diretoria da citada Associação, seguiu, dia 25, pela Cru
zeiro do Sul, o sr. Julio Klappoth que também participa
rá do referido Conoresso.

Viu se reun� à esquadra
NÁPOLES" 30 (U. P.) - o .cruzador "Huntington" e dois

"destroyers" que se encontram atualmente, em Trieste se reu

nírão á esquadra americana chegada a este porto, segundo se

acredita, na próxima. semana.
.

o .qual se vêm insistindo, 'mas,;
por coincidência três jornais;
trataram hoje da questão, em
despachos dos seus correspon�
dentes políticos. . )

O correspondente do "Da.íly
Mirror" declarou que Attlee
reconstítuírá o gabinete logo'
que receba relatório médico -'
esperado dentro de poucos dias,
- sôbre o estado de saúde de
'Crips, que se 'acha em trata-:

Não, há 'hos'lilidade' eDlre'·' m�t�;:H�liiÇ�tar'" por outro'
-

d
"""

b I lado, declarou que não é pro-:-
",oão Batista I JU eus e ara es 'vável uma remodelação minis�

I
BOnil8Ssi,. "Rio, 30 (Via aér�a) - E'I1- arabes desejam 'a luta � am- terial antes do fim do recesso'

I
contrà-se '110 Rio de Janeiro de bos que1rem, al'de�rtemente que parlamentar, que termina a 8:

ADVOGADOS' passagem o di'retor do'Depar- a Palestina desfrute de' uma de outubro .

• �uo Felipe Schmidt 34, tamento L�tino-Ameriea'Ílo, da paz durado'ura para eo;ntinu.�r
"

Sala 3. Talef, 16-31 A'gênçia Judaica da Palestina, progiredindo COmo 'até aqui.
Quinta-feira .

passada,' ne
organismo criado pela Liga

OurtTa circunstância.que, .não AMIGO!
,campo novo do Aéreo Club� de -------·..----..;r'das Nações para colaborar na

se dev� perd�r de .vIsta e q�e Ouve] ,aos saiba�os, das 17,3oPSanta Catarina, nas imedia- p ÇO tO-f·o colonização daquele país. Tra- ? Pa�,tJ.do Trabalhl�ta Ingles horas, as 18 horas, o programa·ções de São José, foram COTI- Of pre ,
erl r ta-se do sr. Moysés Toff, que

InClUIU na plataforma; .com d�.JuventrUde.Estudanti1� Ca-
cluidos os serviços da reti1"ada

a'o da tabela' fez à re,pontagem as seguintes qu� :.
concorreu n::s ultI�as tohca, do, InstItuto COJ.'açao de'

dos fios de alta tensão yue declarações: elelçoes, a revoga�ao: do l�v� Jesus.
,

,at.ravessavam uma das pistaE Rio, 30 (Via aérea.) � Se- I branco que restrmgIU a lllll- "Eu sou o Caminho a Ver-
de pouso. 'gundo um vespertilno cariosa'l "Sôbre os acon\edmentosj gração judaica e a venda de dade, a Vida".

'

Festejando esse acopteci- em consequê,ncia da. isençãol da PalestÍ'na, há.-alguns fatos' terras aos jUde__us na Palestina. V1va Cristo Rei!
menta fOi.of'erecido aos elctri- de d.ireitos para a importação essenCIaiS que não se devem Os judeus pori-s,so mesmd cou

cistas e trabalhadores que efe- de gên�os Iprodutores ar- perder de vista. Um deles' é fiam na opinião pública da Ih
tuaram a mudança, uma lauta gentinos de 1'3iticínios preten- que' não há hostilidade nem glaterra -e repelem com. ene'r
mesa d� frios e bebidas. dem por no roer,cado brasilei- div,eI1gêúéias entre judeus e gia o plano de. federalização
A festinha que se prolongou ro manteigia de primeira qua- arabes. Nada illl\Pede que am- da Palestina. A Palestina é de- flrevisão do tempo

por toda' a tarde, dacar,reu num lidade por preço muito' infe- bos se entendam e' vivam em masiadamente reduzida para horas'do dia 31:
ambiente de Icalma e alegria. rior aos da.g tabela's oficiais. harmonia. Nem judeus nem que possa ser dividida". Tempo: bom, com
O piloto Franklin Gànzo sldade.

com setr'vaJsto repertório ane- --- PA R A F E R IDA 5; Temperatura: em declinio.
dótico, manteve os presenteE Ventos: do quadrante sul,
em repetidas gargalhadas não E C Z E MAS I

com rajadas frers'Cas.
permitindo que nenhum "ora'- . Temperaturas extremas de
dor improvis,ado estragasse a I N F L A M A ç O E S, hoje:, máxima .19,7 mínima
festa -com díSI.CUl"sos. C O C E I R AS; 12,4.

O Aéro ClUibe fez-se ,renre
sentalf por seu pl:esidente

�

p�r
,diversos pilotos e alunos' dü Icurso de pilotagem. .

Homenagem' do Diretorio do P.8.D., de
São Uoaquim, a Altamiro 8uimarães
São Joaquim, 22 (O Estado) voto de profundo pezar pelo

- Pelo Correio {Retardado) passamento de um dos maio-
- Reunido em sessão extra- rés líderes do nosso Partido e

ordínaria, a 22 do corrente, que se enviassem, em nome
para tratar de ínterêsses par- deste Diretório, telegramas .de Cidade do México, r (De sua capacidade

I tidários, o Diretório Munícípal pêsames aó Senador Nerêu Ricardo' Toraya, do Interna- cia".
do 'p. S. D. de S. Joaquim, sob Ramos e à família" enlutada. tíonal News Service) -;- José A seguir, diz 0 vibrante es

a presidência do Sr. Hercílio O pedido foi a-ceito por unani- Manotsídor, e-s-critor mexicano critor anti-fasci-sta mexicano:

Vieira, rendeu a seguinte ho- midade, fazendo-se em segui-I e·presidente da Feder.ação de "-'Entre as vítimas recentes

menagem á memória do De.pu- da um minuto de stlencío co- Organizações de Auxílio aos destas torturas se encontram

tado Altamiro Guimarães: mo respeitosa homenagem Refugiados Espanhóis, denun- Marcos Mamrique Iyuntay, Vi-
.

"Aberta a sessão, leu o Pre- deste Diretório à memória da- ciou hojé publicamente que
- ----.

,

sidente um telegrama, do De- quIe que tanto soube honrar, "se pretende impor um govêr-I � � --. """,,

putado Otacílío Costa, comu- sua terra, prestando-lhe os no monarquista á Espanha" .

p�5'.1
,"

O".Inicando o, falecimento do seu mais assínalados serviços".. Disse José Mancisídor r que �
, 'C' ,

,

colega A ltamiro Guimarães, "é deste modo que a Inglater-

,$ocorrido no Rio de Janeiro. 'lEIAM, A REVISTA 'ta pensa resolver o problema" .

Pedindo a palavra, o Sr O V·ALE 1)0 IT.tjAt
'o denuncíante associou na

""-'�/I_"fA O"U'/l�N1i'E JiOaoo Ilf.;.t

"

Enedino, Ribeiro fez rápido .

I

'

j' .'l. _ I responsabtlidàde deste falto os "'-
necrológio do inesquecível cor- EstadosUnidos, afirmando que
reltglonárfo, enaltecendo as Para p'arll·cl·'pa' r'

" "a América do Norte mantém / '" no/: l/IIT)'::JOSbelas e raras qualidades de in- uma' política econômica para ". I' �
,

J' �ftI<L\;"telígêncía, de coracão e de ca da recep"a�o com a Espanha de empréstí-

, :-....,-.11D).\'"', .�,,'__, , i",til., '

"ráter. do formoso éspírfto 'pu;
,

'\I mos, contratos e exploração �,'for o Dr. Altamiro Guimaraes São Paulo, 30 (E.) - A fim Imperdaltsta, a qual tavoreceu !
tão cedo roubado ao cQnvivi� de aguardar, em nome do go- ao regime de Franco em ,.-.. ::; �' iA

� � � � �

dos seus ',e aos interêsses do vêrno de São Paulo, a chegada 1o..Oeo..oo.o de dólares no es- 7?t1 ;II' , ,',
-

""','
�

I

Estado e da Nação, pedindo ao Rio, do cardeal Cerejeira, casso período dos quatro pri-
que Se conaígmass« em 'ata um que vem ao nosso país em,vi- melros meses deste ano" .

sita 'oficial, e para associar-se Recordou o porta-voz mexi-

O caso do, .

"

'às homenagens que serão pres- cano dos refugiados republicá- Remedelaçãe do gab,inete brítâaícotadas ao purpurado português nos espanhóís que na Espa-

gado·,"·z."ebü '.,.

por ocasião do seu desembar- nha franquista imperam a vio- Londres, (U. P.) - Se
que na capital Federal, seguiu Iêncía e o terror. 'gundo conjeturas de fontes po.

WasiMngltón, 30." CU. P.) para o Rio de Janeiro, o secre- "O franqutsmo - disse ele líticas; o primeiro ministro
Funcionários do Departarnen- tário da Fazenda, sr. Cíntra - restaurou a inquisição. Nas Clement Attlee considera. . no
to de Ag,ricuItura -marrífesta- Gordinho. O titular da Fazen- prisões espanholas atualmente momento uma remodelação do
ram que o México �ão cumpria -da partiu pela manhã, do cam- os presos são marcados com seu gabinete, envolvendo . Sir
o compromisso de "livrar-se" po de Congonl1as, viajando em, ferros em braza e se aplicam Staff'ord CtiiPS e 'possivelmente

,

de trezentos zel;lus importados avião particular, penas ás : suas espôsas e fi- três outros ministros.
do Brasil, país onde existe' a • -lhos, para com semelhante ter- Downímg Street 10 declinou
fe,bre aftosa. Acrescentou que, -rorísmo animal se quebrar a de comentar o assunto, sôbre
em consequênoía, duvida-se, 'Ors.'que 'OS governos norte-amert-
cano e mexioa:no pos�am ini-, '. ,A"erba'. Ramos'
dar a revisão do gado mexi-

I

da: Silva
ca:no, a primei,ro de setembro,
como havia sido fixado.

D,énunciadas' as
Unidos e

iatensêes dos
Inglaterra
de resístên-l cente Ollanteiro e José Aguír

re". Calcula o escritor Manci�
si/dor que atualmente dentro"
da Espanha estão em atttvída-:
de 120..000. guerrilheiros e <que
a, sua ação "nem mesmo Fran-
co se atreve a negar '' .

EE.

."
-"

e

�'B:e,tirados 'OS fios,
. de �fta tensão

Previsão do tempo
até ,/i4

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,NU NOJ=l EXISTIU IGUr:1l

TOME APERITIVO
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