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I'NTERVENT.OR UDO
. Blumenau,' 28 '(E.) -- (ncontra-se nesta cidade o Sr. Dr. Udo. Deeke, In,terventor
Federal do Estado. Sua Excelência, que está acompanhado de' seus Secretários,

está sendo alvo de, calorosas e' francas manifestações 'de Simpatia
por pa'rte das autoridades e, da população.
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seus satêtltes." ,

Paris, 28 (U, P,) - A confissão I des, a união soviética votou CUTl'["l.
politica para à Itália aprovou "10· a Iugoslávia; mas seus satélí tes, '1

je, por' doze contra cinco votos, a

I
Russia Branca, a Polônia e a 'I'ohc

linha de marco . francesa
.

corno coeslovásuia, apoiaram o ponto, de
fronteira definitiva entre a Iugos-

J
vista iugoslavo, O Brasil, bem co

lávia e a Itália, Pelas obr ígacõ=s mo a Bélgica e a Etiópia, abstive
assumidas entro os quatro gl·�. '.- ram-se de votar,

Paris, 28 (U. P.) - O vice-nr-i- ricana enfrentou imediatamente a

moiro ministro iugoslavo, Karde- i ameaça iugoslava com a apieseu
loja, logo que se tornou conhcc �!() I tacão dum novo artigo, segundo o

� resultado ela votação, c!e SU�'31 qual, a Iugoslávia _!lão rccel. �L la

ü:onteIras, ammclOu, que seu pais

I quaisquer reparaçoes ou outras
nao acei Iaria a -dccisão da m uc vantagens previstas no tratado de
ria. Nessas condições, a Jugos :!,vi;, paz, a menos que assinasse o mes
não assinaria o tratado de Paz, mo, e aceitasse todas suas est.ipu-

I êom a Itália e não retiraria suas , lações. '

lll'Upas elo noroeste da Itália. Na

I
parte que loca ao território [;"1''0
ele Tl'feste. a delegação norLe-aro,p-

I N,ão ba dificuld'ades

I entr� OS 'aliados

Yugoslávia
decíséo da

."

Francf'ort, 28 (D. P.) - A Será responsável
humanidade é suflclen.temente Nuremherg, 28 (U. P.) - Anun-
inteligente para livrar-se das cia-se que, imediatamente depo+s
guerras afirmou o gneral Ei- elas sentenças, os acusados naz istas
senhower. em entrevista con- serão entregues pelo Tribunal 'Mi

cedida á imprensa, em Franc- li tal' internacional ao Conselho de
Controle Aliado. Este último sf'I'á

fort, na' Al-emanha. "Por fora então responsável pelo cumpri-
da lei a bomba atômica seria menta das sentenças. Quatro 1'8-

tonnar ilegais as' guerras. Há, presentantes elo Conselho já (:Ul1·

com, eteíto, afirmou Eísseuho- i f'erenoiaram, ,ôntem, nestn: cidado

ver, uma grande esperança de' com as autorrdades _d? TrIbunal.

que o conselho das Nações D t d' tUnidas consiga um organismo erro a o o POD o
e�icient� d:e contrôl� da ener- de nsta russogIa atômica" . EIsenhower,
em seguida, desmentiu' as no-

tícías de que podería vir a ser Paris, 28 (U. P.) - A RU_'.>ia
Ankara, ,28 (U. P.) - O Go-

JlO�eadO embaixador dos Es- apresentou uma emenda no _sentl�o
vêrmo tUI100 tomou medidas' . (de que o tratamento de naçao mais

ta os Unidos em Londres.' FI- favorecida não fosse aplicado mais
mílttares extraordinãrías pa- nalmente, reteríndo-se às re- na parte da economia Rumena que
ra a defe,sa dos Dardanelos. lações com os aliados afirmou so acham sob o controle do Ec;lado,
Foi o que afirnÍaram os círcu- que ia avi,star-se coU: o Gen.e- '\. propos�a foi discutida na comis-·

los responsa'VleI's turcos co ' R " S k I k sao cconomJCa para os TIalkans."
,,- I,al. u�so o o OWlS y. E con- Defendendo-se o deleiado �o-

mentando a nota soviética SÔ-. olulU dIzendo que nwnca ne- viético declarou: "uma das fina
bre a defesa oonjunta do refe- nhum oficial ISUjperior Jlorte- lidades principais dos tratados de
rido estreito. Afirmaram ainda a;mericano lhe falou de dificul- paz, consistf' em permitir que os

os mesmos ,informantes que a, dades na' diseussão de p'roble- paí�es, derrotados
.

desenvolvam

Turquia elsta preparada paraI' t· I' d
na� U)On0l11IaS espeCl�lmente .0S'

'.
mas Icom os ou lOS a la os. países f'ill que fOI abolIdo o faseIs:-

qualquer eventualIdade. Os co- mo e estabelecida a democracia. ()
mennaristas T�i'cos salien�am Deml- te-se o pr·lmel' roo govêrno, ll'l:eno devia. ser d(lno de

que Ankara nao pode ;:tceItar
.

,

Slla prop1'1a economIa e ter pelo
os pllano.s comuns de defesa ml·DI·stro Egl'PCI·O menos pO'lSibili9ade de dirigir .f'?-

, .

d sa economIa. Nao se pode- adwltlt>
RIl1sS0 Tu�.ca ,para o.s Dar an,e-

.

. que os diJ'eitos especiais das na-

l.o,S. E salIentam que a defesa CaIro, 28 (U. �.). - Alpre� r,i'íf'S unielas limitem essa po.gsibi
do estreito deverá ser intelrna- sentou sua renum:Cla ao ReI lidade." O delegado britanico cle

cionalizada, co.mo es,pecifiea a Faruk o primeiI,o mini.stro dar'ou qUi, a proposta b1'itanlca B

co'nvenção de Montreaux. A �idky. O sober:a;no Egípcio a amerIcana. e também a _trances.a
S
.,.

1 t d
.

d d Iv u
�obre o tratamento' "naçoes. maIs'

nota, oVIetIca, pe a sua ener- Co.l�l u o, a�n. ::, _na a reso' ..0. 'hv,n'f-lcidas'. excluia expr,'ssa-
gia, preocupou as esferas ofi- adIando a declsao se deve ou mf-lllfp inrlnc;l,riais que "conform'� ['

ciai,s TUllcas. Mas, embora a não aceitá-la. Afirma-se que lei rnmena são monoPólio de Rs

nota pressagiasse uma ocur-' a renúncia de SLdky está dire- té!-,�!�", os_ ten;tores do delegad? 50-

". d 'd -s qu a taJm8'll,te ligada as cláusulas se- \'lf'11CO, nao tJ.nh,am Íl�ndamenIl. A

rencI� grav�, U�l a e e
. . _ 'proposta sovléLIca fOI derrotad�

Russla lesteJa dIsposta. a ata- Gretas das negoüIaçoes anglo- Dor 9 votos contra 5 e a outra lld ,-

caI' a Turquia. ! egí'pcia,s. tacla pela 1110sma maIoria. •

I

AI(f!ntado centro O . presi
dente dá Bolívia

La Paz, 28 (U. P.) A pedido tando eu vou ser presidente.
da Unitede Press, o presidem- Conta ainda Monjoe que res

te Monjoe deu hoje uma dís- porideu - "atire!", e em se

crtção do atentado de que foi guida sentou-se na cadeira pre

vítima, confirmando os ';>01'- sidencial, declarando que esse

menores já conhecidos. Refe- era o seu lugar e que não o

re Monjoe que estava conre- abandonaria. Como Obritas

rencíando com o ministro de continuasse apontando a arma IObras Publicas, quando ou- para' ele, Monjoe abriu a ca-

viu o primeiro es�o.uro de vi- cisa exclamando "atire! Ati_I
dros quebrados, seguido do re!". Ao mesmo tempo esten

grito -Saiam todos - e de' deu a mão para apanhar o seu

tiros.
I I revolver: mas antes disso, já

Logo apajeceu o tenente Obrt- [fU:P-Cion�rios do palácio lan

tas, apointando a pistola e gri- çaram-se contra o assaltante.

Aviões da FAB a servíco
.,

Ministério r'a Agrícu,ltura
do"

Rio, 28 (A. N.) - Em oficio transportar lança chamas com

dirigido ao Miníetro da Aero- destino ao Paraná e Rio Oram
náutica, o seu colega da Pasta de do Sul para combater nu

da Agrícuttura agradeceu a vem de gafanhotos, tendo os

presteza com que aquele mi- mesmos, em número de cem,
nistério de auxilio à·1 defesa

I chegad1o·
a tempo nas zonas

sanitária v'eget,al, po:ndo aviões ameaçadas de invasão.e des
da FAB à disposição para truição.

Estaçlo de: emergência
etn Holly"Woc;id

HoHiwood, 28 (U. P.) A de- emergência perm1ti:rá contra

legacia lo'cal proclamou o es- tal' mais ee1nto e vinte e cinco.
tado de eme,rgência, para com- policiais, afim de impor res

ba;wr as violências que s'e ve- peito às ordens judiCiais COin

rificam !!la greve dos estudios tra o estabelecimento. de cor.,.

cinematográfiçps. 'O estado de! qões pelos grevistas.

ft Rússiá e os Dardanelos
.Londres. 28 (U. P.) - A nota 80-

J.de
MOllt.rElm, que regu'la a adminis

viética á Turquia sôbre a questão tração dos Estreitos. Esse ponto df>.
dos Dardanelos, {)C!nstitl_�') uma té�- vista foi externado !J0je pelo, ro�'
tatIva de sobrepor-se a CO(lYell�;aO ta-voz da chancelana Bntamca.

Notas 'políticas
·0 'er. ]. E. de Macedo

Soares, aquele mesmo que
não publica artigo sem

ilustrá-lo com o seu ros

tinh� �gradavel a palada
res estragados; aquele mes

mo que, não faz muito,
andou levando urn a« bofe
tadas de um Tarzan de

Copacabana, p'or motivos
que a higiene moral man
da calar; aquele mesmo

que tem a coragem des
viada para ... receber agres
sões,' comentando a elei

ção do sr. Nerêu Rernos-:
não teve pe jo de, além do'
carmim que habitualmen
te usa, ruborizar-se com

e s ras edirmeçõee: «
... o Sr.

Nerêu Ramos, um dos que
se encenrarern em casa na

noite de 29 de outubro,
um dos que contavam na

cer te icorn o castigo, que
os vencedores dos dita
toriais não deixariam de
lhe irdlirigir»,
Seria interessante que o

trefeg,o e blandicioso fun
dador do «Diário Carioca»
indagásse ,da atitude do
sr. Nerêtr Ramos nos dias
29 e 30 de .outubro,

Agradecemos, contudo, a

ignorância do sr. }. E. Ma
cedo Soares. E bemdiga
mo-la. 'Só assim o er, Vice

presidente da República
deixará de ter um dos mais

repulsivos admiradores.

Em crise a questão
dos Dardanelos,

,

nao aceita a
- -

marorre

4 Bulgária' não
terá armas'
Paris, 28 (D. P.) - O co nité

miliLar ela cunferencia de P�Ll':",
aprovou hoje o actigo do ira tado
de paz, que proibe que a Bulgária
possua armas atômicas, bomhas
voadoras,' foguetes, minas magne
liras, torpedos humanos, suhmru-i
nos, e tipos especiais de armas pa
ra assai Lo, A emenda grega que
permitiria que a Bulgár-ia possuis
se ainda torpedeiros, aprovada ,in,
tem, por 13 votos contra 6 e duas
abstenções, não foi incorporadu p01
não Ler maior-ia elos terços exigida
.pela regimento.

A Grécia retirou a emenda se

gundo a qual a Bulgária poder-ia
restrutar ou substituir material 0.8
guerra removido ela Grécia dcnoi3
dos deleg-idos dos EE DU e· Grã
Bret anha, terem declarado fIne. 8
matér-ia já estava resolvida pelo
próprio tratado. Depois ele 5 dias
para aprovar -1 cláusulas do ira-

, Lado com a Bulgária, o comité i'US

pendeu os trabalhos depois de ter
apf'O\uelo as cláusulas restanLc,:;.
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,Livre-se da Coceira
Exterminando os Parasi-
tos que a Provocam [

Se V. quer �e livrar'rapidamente d&
coceira que o aflige e perturba a sua

vida em sociedade, ataque 'direta
mente a causa do mal com PARASI
TINA. PARASITINA impede que os

parasitos da coceira se reproduzam,
exterminando-os completamente. Seu
efeito é rápido e positivo. O pruri
do desaparece e sobrevem uma sen

sação imediata de alívio e bem-estar.
Sua aplicação é fácil e agradável.
Não contém enxofre. Por isso não
mancha a pele e a roupa e nem deixa
cheiro. PARASITINA é também indi
cada contra sarnas, frieiras, falso
ácido úrico, comichões, picadas de
ilU'iotos, bicho de pé, etc. Em qual-

Pa�rasitrna
COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro),

do

-

Si'rvarn-se do
REEMBOLSO POSTAL

tos de sola grossa, mas de salto
bem salientes. Hã partídarios
do salto independente 'e da &0-
la inteira.
Para satisfazer todos os I�OS· Itos, temos ainda dois

mOd�I')S'1mas, mesmo deixando de Jade
a sola grossa, os novos sapatos
ainda não têm o aspecto de
antes da guerra.
Tem salto alto, mas laxgos,: ,

geralmente quadrados e sola
._-�----------

grossa. Espécie de transição
..... 'No'ssÂ�i SECÇOES"'"entre os de ontem e os de

.

"o

je.

CONSELHO DE BELEZA

Que Reparam os Hamens em
Primeiro Lugar?

Antes da guerra, um jornal
femmíno perguntava a ,cUIS

leitores: "Que reparam OIS ho
mens em primeiro lJUgar, na

mulher?" A indagação levada
a sério, com ínterrogatóríos de
centenas d homens bem díte
rentes pela sítuaçãc profissão
e idade, provou que 65% olham

prímeíro as pernas.
Os 35'1v restantes, ou a si

lhueta em geral, ou os seios, ou
o rosto. Mas as pernas, não ha
dúvida rmhuma, ganham �

longe...
.

Ora, quem olha as pernas,
olha tambem os pés, isto é, o

DIA DOS VIAJANT'ES calçado. Intançâo? Dedução?
(Não se sabe). Em todo o ":.)180

na.

x x xas muíheres elegantes e3":0-
AIs nozes-são muito bene; caslhem o calçado com o máximo ao organismo porque além doscuidado. Preferem mesmo ves-

elementos nlllltrd:tivos que contil' um costume tóra de m .ta, têm elímdnam inumeras toxí-a calçar sapatos deformados,
nas do organismo.Com as pernas realçadas P9r x x xuma meia fina, pés bem l al-

PENSAMENTO ALHEIOçados, só
.

assim se seIllt�m el�s E' muíto mais fácil conhecercertas de sua eíegancía, _l'iO 'ao homem em geral do que cobonde, no trem, urna rmrtner
nheeer a UíITl homem em P '.i ti-sentada, de pernas cruzadas
cular.

.

são sempre suas meias e sapa
to o que, na certa, desperfam
mais a atencão dos homens.

Pé bem caniçado - Mulher
sedutora.

O calcado como a bolsa e as

luvas, {o elemento princ-pal
da ídumentária da mulher. Por
isso, durante a guerra, as se
nhoras acostumadas aos cou
ros e peles macias dia passado,
sofreram por ficar sem eía.

Os sapateiros períeíenses, ;:,e I
viram na 1irtste obrígaçâo de
adaptar SUM' habilidades em
materiais menos sedutores. Is
to demonstrou quando a arte
a habilidade reunidas são c:a

pazes de fazer. Dessa necessi
dade nasceu a sola grossa de
cortiça ou de madeira. O olhar
acostumou-se tanto que se ior
nou moda, e até elegantes tais
solas. As o:m.l!lhel'les baixas fica
ram encantadas, poís g.a� :.GÍ.
ram aíguns centímetros: Mas o

que acontecerá? não nos 'Jre
oípítemos. " Os couros antigos

.

são ainda raros. Que será da
moda?
No .momento vêem-se nas

vitrmes, principalmente peque.
na'S betas fmir.adas, chineJaE
de coelho ou de carneiro Al"
gumas, muito confomavels, lSão
de camurça, feltro., pano, enei
mados por uma pu!1.:seira da
própria peLe enfeitando a per
na. ChinreIlnhas de slarja ma.

rtnha, forradas de coelho-bege;
sapatinhos de peLe branca. for
radas de carneiro; botinhas de
anti,lope veJ:'meltho [com sola de
antilope azul-rei forradas de
coelho cinza.
Para cidade, vêem-se sapa-

A classe dos viajantes, regosíjando-se pela passagem de
sua data. - IOde outuoro - I1eSOIVIeIU levar a efeito uma partida de futebollconvidiando a distinta equipe dos bancários. O
jôgo far-se ..á realízar domingo, dia 29, ás 16 horas, no campoda Federação Catarsnenss, gerrtíimente cedido por sua díre.
torta.

.

.

Durante o espetáculo, serão sorteados entre o belo-sexo,
mumeros e finas prêmios, oferecídos pelo comércio desta
cidade.

CG!m o fim de beneficiar a Caixa de Esmolas aos 'Indigentes
de Florianópolis, serão angariados drmatívos entre a assístên
cia.

A todos que nos honrarem com a presença, desde já agra-
decemos. A Comissão

OFERECEMOS
00 nosso estoque em São Paulo novos e aperfeicoados tipos de

'PRENSAS HIDRAULICAS AMERICANAS
,

capacidade: 25, 50, 60 e 75 toneladas

\

I
I
I

-

�osilo�nlarioMasJli
�a.����

'mantemos grande sortimento em:

VIBRADORES. CALIBRES, BIGORNAS, SERRAS,
FREZAS. ALARGADORES. "'-._MICROMETROS, BROCAS

. ATE' 3.1/2, AÇO E ARAME D�AÇO para todós os fins.
DE PROCEDENCIA

A M E R I C A N A, SUE C A E I N G L E S A
Consulte nosso representante;

CRISTIANO C. PEREIRA -- Rua Trajano no. 14 - 20. andar
Caixa Postal 248 - End. Telegr. «INAVA» - Florianópolis.
CASA ESPECIALIZADA EM AÇOS E FERRAMENTAS

GUILHERME JACOB
SAO PAULO, Averiida Rãngel Pestana, 945

F'ONES� - 2-9354 'I. 3-1584. End. Te!. ESPRO

FLOE,ES
Para conservar frescas as

flores mais longo tempo; basta
pôr rneía aspírína na águ9..

Se as flores rcre,n poucas:
bastará um quarto de aspiri-
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Camisas, Gravatas, Pijamel,
Mei91 dai melhores, pelos me
nores preçoI 16 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6

SNRS.
ASSINA·NTES
Reclamem
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8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano " Cr$
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Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
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90,60
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0,,50
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mente qualquer irre
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de seus iornaes.

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza peios conceitos
emitidos nos artigos'

assinados
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Esportes

PLA.NTA.FARllIÁCIAS DE
J\>Iês de setembro

<Estar-ão de plantão, durante o mês de'
setembro as seguirttes farmácias:

7 (sábado à tarde) - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

S - Domingo - Farmácia Sant
Agostinho - Rua Conselheiro Mafra.

14 (sábado à tarde) - Farmácia Es
per-anca - Rua Conselheiro Mafra.

15 - Domingo - Farmácia Esperan
ça - Rua Conselheiro Mafra.

21 sábado à tarde) - Farmácia NeJ..
son - Rua Felipe Schmídt,
22 - Domingo - Farmácia Nelson _

Rua Felipe Schrnidt.
28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo.

derna - Praça 15 de Novembro.

I, 29 - Domingo - Farmácia Modern&
� Praça 15 de Novembro.

O serviço noturno será efetuado peja>
Farmácia Santo Antônio sita à rua .Joãll>
Pinto.

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

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros "...... 1313<
Polícia "..... 103�
Delegacia O. P. Social _ .. 1578
Maternidade "... 1151'
Hospital Nerêu Ramos ......•••. 8311
Santa Casa ................•..... 1036
Cas!l, ?e .Saúde. �� Sebastião ..••.• lU�AssIstencla MunICipal .........••. 166'
Hospital Militar 11&,.
14°. B. C. ..........•........•.• 15j(j)!
Base Aérea ...............••...• 78lf
7- B. 1. A. C. .... .. ". 1591'
Capitania dos Porto. 1380
16" C. R. ...............•...•.• 160&<
Fôrça Policial ".......... 1203<
Penitenciária ,............ 151&.
HO Estad<>" .....•..............• 10231
"A G'izeta" ".............. !bS6
•Diário da Tarde· 1579
L. B. A 164.
Emp. Funer.ória Ort;ga .........• lO:U

.APENAS Cri 3,60
Com essa ínfima quantIa Voe.

está auxiliando o seu próxim&
Contribua para a Caixa de EsmoI.,
aos Indhrentes d. FlorianópollL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SECRETARIA DA, FAZENDA

Fartaria de 26 de setembro de 1946

D SECRETARIO DA FAZENDA RESOLVE'
,

Conceder licença:
•

De aeôrdo com o art. 156, alínea a, com

binado com o art. 158, do decreto-lei

n. 572, de 28 de outubro de 1941:

A Targino Francisco Rodrigues, ocupan
.te do cargo da classe G da carreira .de Po

licia Fiscal, do Quadro Único do Jj:stado,
rle trinta (30) dias, com vencimento tnt.e

galo
. (436�,

Copyrighl da

ThcHAY[ rOUHIA8fJlln�

15

Of fFBTO se6�OO
f l"'O�ENSI\lO AS

C DIAIIÇA S ; �

de

-------_._---_.�-----

3

Requ�;i7{:a;G'/;�?�hados 1 ... que, em geral, um sub-
José Silveira de Sousa - Auto de infra- maríno mão perm'asnece miais de

ção - Em face do parecer do dr. Procura

;dor Fiscal, julgo improcedente o auto de 35 dilaiS no mar, em serviço ati-
.

fls. 2, para determinar, como de fam de- 'd d d
termino, o arquivamento do preu-n.te pro- vo; e que sua caspaClJ a e e

;:S:eo�er a que se refere o despacho exarado transportar combustêveís e lu-l
.

o auto de infração de José Silveira de bríéícantes é relaeívamente pe-
Sousa dê

to sr. Inspetor de Fazenda José J. Bra- quena, - visto O espaJço esses

$\ em data de 28 de janeiro de 1943, la- barcos _ restmto e repleto de
�, ou um auto de infração contra o sr. Jo
sé Silveira de Sousa, comerciante estabe- mstrmmentos de precisão
lecido em Macacos, município de Lajes, - .'+'

.

tê
.

por não cumprimento de disposições, re- nao perm:Uv1r a eXTIS 'elll'Cl1a

lativas ao Impôsto de Vendas e C('"signa- grandes banques de 1'es'eTVa.
çóes, insertas no artigo 20, do decreto n.

546, de 12-3-1942. . 2 .. , que Shakespeare e Cer-
Porém, por informações posteriores mi- vantes illIO,rr,er:''''m ,nl()' ,m.osmo

J}istradas no decurso do processo, ficou wu L" "" rc

constatado que a venda de mercadorias dia isto e' a 23 de aordl.de 1616
{oi, verdadeiramente efetuada pelo sr. Moi-

,Ü ,�v' ,
' . CAJ' •

sés Magagnin e não pelo sr, José Silveira 3, .. que.isegundo uma nova
de Sousa. .j,

•

t
A

b
.

Fato êsse confirmado pelas rleC'larações ueona a:SI ronômíca, o. sol aJ 801'-

daquele comercíarrte,.' em sua defesa de ve cêrca de ll0 mühões de to-.
ns. 7. •

,

Em se apreciando os argumentos de de- 'neladas de hírírogênâo dto esopa-
lesa, e, a informação de fls. 9 do sr. Ins-

'

d dpetàr de Fazenda, Octacilio oouto. veri�j- ÇO, cru Ia; segundo, e:rIlIPrega - o

ca-se, segundo entendemos, a absoluta ím- O como combustível.
procedência da presente autuação, de 'vez

.

que o impôsto devido na transação foi pa- 4. .. que foi O navegador
go, assim como as notas de venda toram +,.." A

F A Mextraidas, não em tempo oportuno, (! ver-I portugues ernando oe aga
,dade.' porém, devido a drcu�s�ãncias ím- íhães quem tornou ímpossível
previstas, amplamente justtrícáveís. .,

'

_

Aliás, em casos anteriores de idêntica aDIS teólogos a pantir de 1::>22
c njetura, já nos manifestamos, longa- . ..' ,

ente, a respeito. a afirmaçao de que o mundo
., Pois, �omo é sabido, ai> vendas de ma- eira chato como Ulfia rtáJbua

'

fieIras sao reítas sem que se conheça de,
.

'início o valor exato das mesmas, que só 5. ,. que, ao meio-dia a.
é fixado quando classificada a mercadoria. .,' .

.no ponto de destino. 2inergla do caãor do :09001 e avalia-
Não nos é conhecida, por outro

ladO,' da na zona temperada em
a interpretação dada por es-. TPROUrD a , , • . RpnreSF ntcnre para �anta Ccrtcrin ' _

:hipótese, em circular datauit de �5-1-�937, 10.000 cavalos par hectare.
.

•

.estabetecendo que a nota de que cuida o

I
. Eco Ltd ) dú t' G

.

texto legal, fôsse emitida pelo preço aj�lS- 6 .. '. que a maior profunda- I ' , a Jn us r las eral8-

'tad,?, posteríorrnerrte, quando da,?lasSlfi- de do Pacífico é de cêrca de Cassio Medel'roB S/A Blurn=rrou
ca.çao da madeira, si houvesse Querença

' , ••

.no preço, o vendedor anotaria a ocorrêri- 12.000 metros: e que o Monte ---------------------------------
cia na nota e lançaria o verdadeiro valor I

.

'
.

aia transação, para efeito do pagamento Everest, soe estivesse situado em
do impôsto dê "Vendas à Vista' tal bl Iícarã

.

d:a
Devemos salientar no entanto: que sen-" a ismo, acama amrn com

do as circulares do Teso.uro de caráter O pico a uns 2.000 'metros abaí-
exclusivamente Interno e, dístrtbuídas , .

apenas pelas repartições fiscais do Estado, XoO da superfície daquele o:c'e'a

.justifica-se assim, plenamente; a ignorãn- no
�ia do autuado a respeito. .

J Aliás, dever-se-á perguntar enl;iiD. ""mo -------------'------

!poderia o vendedor na ocasião da vencia,

A.. I T "LJ'emitir as respectivas notas, si ignorav.1 o

'pr�o das mercadorias?
E. mesmo que procurando obedecer a"

,tieterminaçôes legais, emitisse notas com Serviço de. meor>sageria
'um valor aproximado das mercadorias, ca-
• .so o agen,te do fisco, procedesse a um exa- Raridez e tficiêncl!l.
Ine no talão de· notas, e cpnstatasse que S 1- R ri n

as mesmas apresentavam valor inferior ao a ao G("nr - ...-'aç'i
obtido na classificação, não aplicaria de FONE: 16 96
imediato a sanção formal por sonegação? ...�..........__a.�..__�...aa.�a.

São -considerações estas, que revelam de

Inodo preciso e inequívoco a inexistência
,., impropriedade das razões com que o sr.

'Inspetor autuante procurou fundamen ..

'tar a aplicação do auto de infração.
Dai, manifestalno-nos pelo arquiva

emento do processo, devendo antes, no en

tanto, o autuado satisfazer o pagamento
,dos selos devidos, na forma indicada pela
�'Receita.
rQuanto à Sociedade Valgo Limitada, en

-tendemos, que por fornecer dados e maio-

-res esclarecimentos a uma melhor aprecia-
,ção dêste, deve ser isenta de qualquer pe-
-nalidade.

.

Procuradoria Fiscal, 22 de agôsto de

1946.
Antônio Romeu Moreira, procurador tis-

:sal, substituto.
Leopoldo Werner - Em face do parece�

-.do dr. Procurador Fiscal, julgo procedente
'0 auto de fls. 2 para determinar, como de

:fato determino, o arquivamento do presen,
". te processo. Publique-se e intime-se.

"

Parecer do ,Procurador Fiscal, a que se.

-refere o despacho do sr. dr.' Secretário da

-:Fazenda, exaradó no auto dê infração n.

':13, lavrado em, 28 de janeiro' de 1943, de

Leopoldo Werner
Consta o processo em 'questão, do auto

.de infràção lavrado contra o sr. LeopoldO
'Werner, comerciante estabelecido em ln

dias, município de Lajes, pelo Inspetor de

'Fazenda sr. José Joaquim Brasil, por in
'.!ringir as disposições insertas no arti�o 2°,
<do decreto n. 546, de '12-3-1942, relatlva� mente interno, e, distribuidas apenas pe
-ao Impôsto de Vendas e Consignaçôes. las repartições fiscais do Estado, justlfica-
Submetendo-se a exame os motivos de- se plenamente, segundo entendemos 'l.

'terminantes da presente autuação, assim ignorãnc!a do autuado a respeito, fac� à.
.como as várias informações que o Ins- publicaçao restrita e limitada das mesmas.

"truém, e em se apreciando as alegações Considerações· estas que nos levam a

',que tundamentam a defesa do autuado, eximir o autuado de 'penalidade, visto estar
,constata-se a visível improcedência daque- sobejamente provada a ausência de qual� Ile auto de infração. quer intuito ou manifestação dolosa, assim
Efetivamente, não existiram razões sufl sim como não houve lesão de espécie algu-

.�ientes que autorizassem a aplicação de ma para o erário público. .

tal medida, em se atendendo que o impôs- Procuradoria Fiscal, 21 de agôsto de 1946.
to devido, na transação efetuada pela sr. Antônio Romeu Moreira, procurador fis·
'::Leopoldo Werner, foi rigorosamente pago, cal-substituto. .'

,conforme verifica-se' pelas informaçõe� 11 DE SETEMBRO
ministradas a fls., pelo Inspetor de Fazen- BerIlardo Meyer & Cia. - Como requer,
-da sr. Otacilio Couto, não resultando, nos termos das informações. .

.destarte, prejuízo ou desvantagem algu-
_

Adelchi Cechinel - Como requer, nos

ma para os cofres públicos. termos das mformações. (4250')
Quanto à infração que se pretende ter 23 DE SETEMBRO

'o autuado cometid", entendemos, que ine- Antônio Tomaz da Silva - Auto de in-
xistiu, de vez que a não expedição das fração - Julgo procedente o auto de fls.

".respectivas notas de venda em tempo opor- 2, para impor ;10 autuado, que é revei, a

'tuna, encontra a necessária explicação, t;a· multa de duzentos cruzeiros .

ce às alegaçôes quer da firma vendedora, (CI'S 200,00), grau mínimo do art. 70 §
..quer da compradora, que demonstram não 2°, letra H, do decreto n. 72, de 28-12-936
ter o infrator cumprido aquelas detl"rmi- mjeitando-o ainda ao pagamento dos se�
nações legaiS, em tempo hábil, por estalo los adesivos e de saúde dêste processo na

.aguardando a classificação de madeira no forma regUlamentar. Publique-se e in ti-
pôrto de embarque. me-se. ,

Pois, como é sabido as vendas de madei- João Hipôl1to Batista - Auto de infra-
,Ta são feitas, sem que se conheça, de iní- ção - Julgo procedente o auto de fls. 2,
cio o valor exato das mesmas, que só é fi- para impor ao autuado, que é revel, a

xado quando classificada a mercadoria no multa �e duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00),
ponto de destino. grau mlmmo do art. 70, § 20, letra H, do
Não nos é alheia. por putro lado, que decreto n. 72. de 28-12-936, sujeitando-o

�ste Tesouro, em circular n. 332, de ainda ao 'pagamento dos selos adesivos e

"25-1-1937, deu solução a hipótese estabele- de saúde na forma regulamentar. Publl- I,cendo que a nota de que cuida o texto le- que-se e intime-se.

gal, fôsse emitida pelo preço ajustado e, De Luca & Cia. - Auto de infração - Ipost..,riormente quando da classificação da Julgo procedente o auto de fls. 2, para
=adeira, se houvj9sse diferença no pre.ço. Impor ao autuado, que é revel, a multa I
o ve:J.dedor anotaria a ocorrência na n�ta de. duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00). grau
e lanraria o verdadeiro valor da tr?;:nsaçao. mmimo do art 70, § 20, letra H, do de-I"para efeito do pagamento do Imposto, no creta n. 72, de 28-12-936, sujeitando-o ain

. "Vendas a Vista". Ida ao pagamento dos selos adesivos e do;
É "'e se salientar, contudo, que sendo as 'f.lúde do processo na forma reaulamentar

',circ:.:lares do Tesouro de caráter exclusiva- . Publique-se e intime-se.
"

(4323i 1

I

Prepare em Sua casa o rn ais podermo mse

('c,da NEOCrO "M" em pó - ii base de
O O r o, ,nsétOI que pousarem nos lu
pre� rrat.rdos com NEOCIO "M" morrem
lnfalis'elmente Uma aplicação dura 8 se.

n:'anas Misture NEOcrO "1\·1" com água
Cada I,tro CUStJ apenas 50 centavos

Aplique com pulverizador ou brocha,
Nas PaRfOfS t r[IOS oas casas • (M' mamos
1 COCff(IR4S • COM REGaOOR. N4S ESl(ROU(IRIS,

,

100 LllROS DE INSHlCID4 COM I KO. DE Pó

NEOCID I/MIl
!, .@@)'ü'§[Q)@)'ü'••••

�JONA'

FARMÁCIA ESPERANCA
-'>

do Parmacêutíco NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas "nacionais e estrangeiras - Homeopátias
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Perfu-

Av primeiro ap&lo às armas, acudiu tam-

bém o soldado Flit, para defender os exér
citos das Nações Unidas, contra as doenças e

o mal-estar causados ,pelas môscas, mosquitos,
e outros insetos nocivos.

Aclamado pelos !ombatentes, pela eficiente

ação protetora que exerceu, o sold:do F!it está
de novo entre nós, pronto para cO'Hinuar a

sua tarefa diária de defender nossos bres, con
tra':Is môscas que disseminam a disenteria; os'
mosquitos que propagam a maliria e a febre
amarela; e as traças que destroem as roupas.
Isso sign'iflca que Flit pode ser agora encon

trado, onde e quando V. quiser.
*

Ptça FLIT - e certifique-se de que recebe FLIT. Rtcuse su�e

daneos. Lembre-st: se o soldadinho não estiver na lata, não éFLIT.

FLIT
mortal para os insetos, ínofensivo para as pesl> ... ..as.
----------------------------------------------�-------1

1 A - G F 610

üeseje obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerea .. !
ela e preencha a nossa "ficha d.

informações úteis;', dando tôd..
as indicações possíveis, qu�,:..ter..
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos Interessados na aquisição ,..
l,onR ,funcionários (as),

Quem perdeu?
Pelo menino Luiz Alves Ferreira,

residente à rua Almirante Alvim.
30, nos foram entregues duas
«combinações», encontradas em

frente ao Teatro Alvaro de Car
valho. 011 quais ,elitãa à dillposição
de sua legítima proprietária.

ATENÇAO
COSTUREIRAS

Precisa-se de costureiras para

calç-as de brim e casemira e

macacões. Tr a tar à Praça 15

I
de Novembro n". 17.

UAPITAL
'

••••••••••• e,e .' •••••••••

PRECISA-SE
de diversos torneiros, meeânicos
e fundidores, - Otimas colo

cações que garantem bom
, futuro.

Os interessados poderão se

dirigír à

FUNDIÇÃO HtRCULES
LIMITADA.

Rua do Centenário - 118
BRUSQUE

S,Hlta tareCi na.

PRECISA-SE
urgente de uma bôa

cozinheiro.
Pago-se 150.00 cruzeiros

por
Inf.ormaçÕe$f.

na.

mês,
R. BlumenQu'
71.

TERRENOS'"
2 -lotes com as seguintes

dimensões: lOx30 e 1 Ox40. ser

vidos pela linha circular. Infor
mações: Rua Felipe Schmidt
na. 2 - 1.0 andar - sala 3

a·v. - 6

VENDE-SE
Um loccm6vel de 75 H.P. éfeti

VOII, marca «Wolf» em estado novo.
O mes�o tem uma caldt;'ira, sobra-
salente. , ,

:Tratar na rua Vitor Meireles, 31'

VENDE-SE
Um barco a vela, t:Janta

argentina, para recreio, com

lotação pera 2 pessoas.
Tratar nesta Redação.

C ... S ... Vendo uma, de 2
� a: pavimentos, tendo:

Sala de villita, sala de jantar.
copa, ·6 quartos.; banheiro,

garage, etc.

TE'RRENO: Vendo um

lota, na

rua Rafael Bandeira.
Tratar os imoveis acima no

Ellcritório Imobiliário A� L. ALVES
Rua Deodoro 35. -. Fone 784

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

MÓVEIS
Por' motivo de mudança,

vendem-se, com urgência,
m6veis e utensílios domes·

ticos. 'l'ratar à Rua João
Pinto no. 11. 3 v.-]

KNOTTome
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foram realizadas, ontem, no 14· B,C .. , as provas elimínatçrias do
Campeonato Estadual de Atletisme. Hoje, no mesmo local, lerão

lugar as provas finais' e a parte principal do monumental
certame, com início às .8 horas.

r,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Temos absoluta ç�rteza de' que o n08SO «scratcb>} saberá desempe-
nhar com real destaque o seu papel no próximo encontro com os paranaenses,

em disputa do Campeonato Brasileiro de Futeból. Confiemos .

na ellciência do «co-acb» Léléco�
T

,..

d d
A PARTIDA FINAlJ DO CAM- de altura, representa a míníatura

le's gran es', «ases»
.

o PEONATO DA SEGUNDA 'Ida
monumento ao atleta �s.cUlpid0

"
-

. pelo mesmo actísta, modificada a
. DIVISA0'

" S�Ja base de quadrangular para h8-

futebol'
.

c"cnorínense No tapete verde do estadlO·xagonal. ,,4�1
,

.a." da F, C, D" será realizado ho- i _t,_;ll(;llllando o troféu, encontra- RITZ - Hoje ás 9,15 da manhã
A excelente impressão deixada jogadores de grande fu turo como je ás 9 horas, O prélio de en_mos um atleta em bronze doirado, 1° - Cíne Jornal Brasilerro

pelos "players" Bastinhos, Teixcli-I Forneroli, Ary, Nivaldo, Minela '
, ostentando os simbolos da vitór-ia

r inha e Bráulio nos "matchs" futp- Sanford, Leônidas, Niltinho, Boas, oerrame,nto do Campeon�t_o e da glória. A base esculpida em
- DNI

bolisticos entre os selecionados de Katcipis, Medinho e outros tan- Annadortsta da Segunda DIVl- mármore, apresenta em cada fr.,ec, 2° � Viagem pela Colornbía"
Florianópolis, Blumenau e Joinvile, tos, espalhados por este imenso são, que terá como degladian- em bronze, o, emblema de cada - short colorido
realizados em agosto do ano em teri-itório. tes as equipes do Olfmpíco e moclali?ade a ser disputada,

T o-o c
3c - O Porquinho estouvado

curso, levou os cronistas da im- Bastinhos demonstrou ser um
do Coroados, O principal troféu ?O� ,1),,05 \ _ desenho colorido .

prensa e do rádio a tecer os mais grande "center-f'oward ", Colocado '

,

_

deste ano e o mais ar.tIstICo. e. o

I ° ,',
elogiosos comentários em tôrno de sempre em excelente posição fie Uma derrota pouco Importa de maior ,valor até hoje ínstituido 4 - Bonita Granvl1le-
.suas "perfomances". ataque, possuindo "shoots" certetros rá ao Olímpico, já que possue em certames desta natureza, Noah Beery _

e cabeceando com muita inteligen- o título de vice-campeão, I .

, •
. I A BELA MENTIROSA

cia, o "player" canoinhense repre- ,Os rapazes do Coroados es- NIVALDO VAI INGRESs,,<\.H NO No Palco: � HORA DEsenta um dos valares novos de
tão dispostos a levar de ven- CORITIBA

.... CALOUROSnosso futeboL"
,.., Podemos noticiar com absoluta '

_

'I'eixeirinha, que tivemos opor- cida a ,�:art;da, pois c?mpre,en- certeza, que o sr. Bráulio Gouvêa, com novas atrações e sunpre-
... 1 unidade de ve-Io em 1944 no dem pOIS somente aSSIm evita- nai do' jovem e magnifico gole,ir Q sas

"scratch" catarinense, onde soube rão o último posto no rererído do

pa,
ula Ramos, Nivaldo, c,Ull'P,Ti� I

Censura LIVRE
corresponder, é clono ele uma téc-

certame. mental! o nosso colega Acy .Cabra Preço: _ Cr$ 2,00nica, invejável na infiltração, bem 'I'eive, pela sua cronica mLIt1l1ad::l
como na maneira como controla,n, "Critica imparcial", publicada ne=-

,

bola, deixando atrapalhados os w- CASADOS X SOLTEIROS te jornal. na edição de dorn iugo. I
a 1,45 horas - Matinée Chie

g-neiros que tem a incumbencía. dr Satlsfeitos com a vice-lide- adiantando ao mesmo que Nivalrlo 1° - Cine Jornal Brasilei-
assedia-lo 'para impedir que SE

rança do 10 turno do' Campeo- roi oonvidado telegraficame�te pc- I' ro -- DNI
n nroxime do arco. Não sabemos

t d A d d Prim ira lo Coritiba F C do Paraná, p rra

I 20 B dd Ab tt Lbem qual a verdadeira posição LIa n� ? _

e ma, o�ei:) .

a
.

e
inzressar 'rias' Sl{as fileiras, tendo

- UJUJ o - ou.

atacante blumenauense. Quer como I
Divisão, os SOClOS e ad�lrado- ante-ônlem participado do exerci- Costello.

meia-direita, extrema-direita, cen- res do Paula Ramos farao rea- cio de conjunto daquele clune. PERDIDOS NUM HAREM,
, .. f ro-avánte ou meia-direita, 'I'eixei- lizar hoje às 9 horas no cam- agradando cem por' cento a ma 3° - Alam. Jories � "Bonita,

rínha sempre desincumbiu la e011-
po do CoMgio Cllitadnense, atuação., . Granvilletento o seu papel no ataque. , , ,

id Corno se ve, os paranaenses, 1::1
A O A Ouma lutereSsÇliuüssnn?, partí a

distante, enxergam que Nivaldo A G R T DOESTE
entre casados e solteiros, em I sabe jogar futebol. Preços: - 3,00 - 2,40
dÜ31puta de uma' belÍls,sima taça'· '"

oferecida pelo esportista pro-l:\'O ESTÁD!<? DO VASCO O

I fessor João
Tonera. CAMPEONAIO MUNDIAL '

,

'" ,. * Rio, 28 (A. N.) - 1<'malm.ente a

Gonfe<..lcração Brasileira de f).3S ..

NACIONAL X IN'TERNACIO-
portos conseguiu o estádio pam ['

NAL, O GRANDE CHOQUE realização dos jogos do Campcona-
AllIISTOSO DE HOJE NA lo Mundial que será realizado n'lS-

VARZEA ta capital em mil novecentos e ({ua-

O
" 'I ['"nLa t� no"!). O estadlO vaSI:'il,iJlO

coteJo ma�s sensaClOna e
vai ser àmpliado ele modo a i'.orn-

atr1liente de hOJe na varzea, se- portar uma assistência superi.,,� a

rá disputllido entre os bem e.eH' mil [)rssoas. Além disso .. se_'ão

equip1lidos "oulles" do Inter- facilitadas gI'andem�nte as Vlli,� dI?

nacional e do NaciOinal com acesso daquele. e_:;tadIO. C?� .3'8

. " ,

'

(t)b:'US dI' alllDlmçao do e"taG!(l do
mlClO as 15,30 horas, tendo Vasco ela Gama será dispen�1.ida .'J
por local o excelente campo de I importancia de trmta e dOIS ':Y"

fulte-b:ol do Colégio Catarinen-' )l:é'e� ,ir i.:T'uz.,iros,

se, cedido por gentile�a do
f\.&vmo. P,e, diretor dest€ supe
rioor estabelecimento de ensi:-

BASTINHOS
Realmente os três atacantes p(ôf':-I

taram-se admiravelmente no gra
màdo e bem mereceram as refe
rencias dos criticas esportivos,

Com esta nota não queremos di
zer que foram eles os uni co:, jJ'[t'
apresentaram algo de no laveI, poü;
agradaram-nos. sobremaneira as

atuações de Fateco, Adolfinho, Bo-

TElxEIRINHA
. dinho, Badéco, Chocolat�, 'Zabote e

Jalmo, jog'adores de indiscutivel
valo:7, capazes de' desenvolver um

jogo vistoso e <;lceitavel num prr.
lia contra os mais credenciados
"'teams" do país,
Poderemos também mencionar

dades,

Preços: - ás 4,30· e 8,3(}
horas - Cr$ 5,00 - 3,00 áS
6,30. horas - único Cr$ 5,00
ROXY - Hoje ás 2 horas:
1° - Ci,ne JornaI Brasilei-

S "t· 1'0 - DNI

oe. ua' anoense 2° Rod Cameron o masculo

nOnada à iguaLdade de fôrças de'Mediein8 �(�.;l!EIROS DE SANTA FÉ'
BRAULIO dos confrontantes é de espe- Conforme estava anunciado, ['ea- -3° - BudJd AboU - Lou

Quem já não ouviu falar de rar-se uma partida repleta de lizou-se mais uma sessão ol'Cli,nn- CosteUo
Bráulio, o magnifico e impetuoso lances moviment�dós, na qual ria desta Sociedade, na -passada PERDIDOS NUM HAREM"player", que por tantos an6s mi- _\._ quarta-feira. . .

litou no Avaí, uma das figu.l'as teremos en,sejo U� apreciar as
Esta sessão teve por prmclDal ,4° - Continuação do seriado

mais belas e expressivas do fl1tebol qualidades dos futuros "cra- aSSLlnto o esLudo dos acident"E GUERRA AOS GANGSTERSJ
barriga-verde. cks" da pelota, Tôdas as provi- consecl{U\rOS á penicilinoter ,p;') Censura até 10 anos:
De fato o prestigio do jog'ador dências ftoraim tomadas para tendo sido referidas observações. de Preços: __ 3,00 _ 2,00elo",Olimpico já correu todo o Es- casos ele urticária generalizad'l, OLl

tad�' excepcional êxito da pugna: cio' ;nn bolhoso, ou ainda do tipe
Vimo-Ia nos recentes pep,ws

'" * *

I hernorr{igico, entre nós, poste�'il)r'<)"
mais ambientado com a bola, con- JOGOS DO XI CAMPEONATO a aplicação daquele medicamenl. I

Ll'olanclo-a com inteligencia. e 1':1- ABERTO DO INTEHIOR Ainda na mesma sessão ,i) ';1
pidez, deixarido pasmados os ex- Informa-nos a Comissão orga- Paulo Tavares, fez alguns comen

pectadol'es com seu· novo estilo dJ nizadora dos Jogos do XI Campeo-· tários sôbre o tratamento ambll.la
jogo. 'nato Abedo do Interior: tõl'io ela tuberculose e às difir,ul·
Concentrados na Base Aél'ea, Santos, 27 - Conforme noticia- dade� decol'r,entes da sit·.açi\r

Bastinhos," Teixeirinha e Bráulio mos, a CCO encomendou um l'lCO atual.
a'Ssim como os antros, seguem á

I
c al'tistico trofpn que terá a de-· O dr. Biase Faraco referiu-c:p [t(

r!sca as instruções cio "c(Jach" Lc- nominação "Cidad_: de Santos" d3'i-

pl',Oblem,a da transmiss,ão ,da sEili"
leco que procura, com seus conhe-. tlllado ao Campeao Absoluto dos particularizando quando e pOScilve
cimentos técnicos, apresentar um I Jogos do XI Campeonato Abert.o r,0 uma reinfe.cção e o que se dev::, 0P-
grande conjunto que faça um es- Interior. , tender por super infecção.
petáculo brilhante, digno da acei- Avaliado em Cr$ 20.00,00 cres- Finalmpnle o dr. Paulo F,mtp'

taçã(b- de todos os catarinenses que ce o seu valor ao considerarmo:: teceu alguns comentários sôbr'�
espe)I�/' 111 que a nossa representação que f,oi esculpido pelo consagrad? problema diag·nósl.ico e teranüuti·
estdJl no produza o máximo possi- 'artista patricia, Caetano Fraca!'01.1 co de, algumas infecções gíneco
vel. Com um metro e dez cent.imnt,róõ lógicas,

.

SOCIEDADE HÁIJIO GUARUJÁ
Resenha das programações para o

dia 29 ele setembro de 1946
9,00 - B.om dia para você.
9,15 - Para um mundo me iho r'.

9,30 - Noticiário. Guarujá.
1U,UU - Músicas variadas em

gravações,
10,00 - Hora de calouros,
11,oU - ::-'olOS cle piano.
11,!fU - Conoursn .H.áclio T;[r;-

fónico dos Cines Coroados.
12,00 - A Voz Evangélica.
12,15 - OferecimenLos musíca!s
1 ulJU - Peça o que quizer p-u-a

I 01.1\'11' G que pedi u.
16,30 - Chú dansante.

I 17,30 - Soios instrumentais.
18,00 - Pensamento Social Cro-

tólico, '

18,15 - Alma portenha.
1i:<,30 _. Francisco Alves.
18,45 - Momento esportivo.
19,00 --- Ritmos de Tio Sam.
19,30 .- Luiz Gonzaga.
19,1.5 - Anihal Troilo. e st.a

orquestra.
20,00 - Músicas para dansar.
21,30 - úll irnas melodias.
2:?,00 -rENCRRHAMENTO.

RITZ -- Hoje ás 4,30
- 8,30 ·horas.
Sessões elegantes
Humpohrey Bo.ggarlt Alex
Smith - Sydney Greenstreet

CONFLITOS D'ALMA
Censura Até 14 anos.

No progr:ama: ,- Cine Jor
nal Brasile.iro - Nac, DNI
RKO PATHÉ n, 46 - At'llali-

6,30>

ROXY _:_ Hoje ás 7,30 horas�
1° - Cine Jornal Brasileiro

'-- DNI
2° - Alan Jones - Bonita

Glrrun:viille
A GAROTA DO OESTE

Abbot - Lou3° - BU!dd
Costello
PERDIDOS NUM HAREM:

Censura até 14 anos:

P.reço único - Cr$ 3,00,

TOME RHOT
.---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nenhuma outra casa lhe·oferece
tão variado a preçosUm doís maiores martírios

para um índrvíduo esgotado é

o de se deitar e não poder con
ciliar o sano.

O cérebro põe-se a ,trabalh,ar,
o pensamento não cessa de ru

rndnar uma série de idéias pes
simistas

.

e o indivíduo experi- .

,
menta as torturas da insónia
rebelde e agitada: levanta-se,

Jpro:a ,tornar logo depois a dei

tar-se, busca ínueümente aco-

modar a cabeça [la travess-: :10,
volta-se de um para outro laao,
mais, mau grado tudo, não

consegue dormir síquer por um
mínuto-

, A noite avança e nada de ,So

no. Cansado, acabrunhado, o

irufeliz recorre a um hípnotíco
� só assim, na maíoría das ve

zes, já asta madeugada, ccnse
gue dormir algumas horas. Não
desfruta, porém, um sono CZtl-j
TI10, reparador e agradável,
mas de um SQ[lO pesado, quase
um torpôr, do qual desperta
l _.

�em a sensaçao de haver dor-
, ,.l.nido, cem a cabeça pesada,

.mau estar e, não raro, deprimi

.do e desanimado para entren
.tau- as lartas do dia.

O registro das ondas bio ·e1e

:trtoas, por. meto do etetro?!�ce
.f!3JlógTafo, veio demonstrar

:profundas mcdlfícações no

.ritmo das ondas cerebrais. no

'esta:do de vigilia, durante e

. após o S'OllO. O papel dêsts no

,equHí-brio Ipsiquilco é de capital
'i!mpoIltancia, pois é sabido que

I IDui�a:s .psiooses se irnch::_m por
. dastúroíos do sono, razao por

i
1j_ue zelar cuídadosaanente po.

r

-essa função representa u'a . 18-

<lida de hígiene mental de .

.1:ndilscutíve1 valor.
A maioria dOIS médicos não

.se

(.:apacitau
ainda da

tmpo,r-IJtância do estudo do sono, li-

.mstando-se a indagar se . o

-doente dorme -bem ou mal,

.quando deveria aprofundar o

seu ínterrogatórão e atévtar

rpara todos os sintomas mencio
nados pelos doentes que pade
\Cem de insônia.

tEm medícãna psícossomátí-
ca, capítuâo para o quaã vot

-vem neste momento a alter::OO
-os médicos fiOOel1I10S, num re-

:iJ tôrno aos conceitos hípocráti
. \ !COS, o estudo <ia insônia tem

.
<lootacado rugar.

Combater a insônia, tão sé
:recorrendo a hípnótícos, na

sua grande maioria tóxicos,
não é aconselhável. MUJitas ve-
zes a insônia é resustante da 81-. -:=:;-::-::--:-:-;-:::::-:---=--=-:::::=�c-=---:=---::-::-:--=--------------------------------

. tuação 'em que se encontr-. o ELBGANflIA, "O'NFOR"i1ttO ti ECONOMI A_paciente, torturado por uma li lJ li li

idéia, dominado por um senti- consegue-se com os trajes sob-medida.

.mento, desesperado por não G U A 5 P'
.

A R I-eneontrar uma solução. p9., a ('
"

,

-caso que O atomenta.
A psícoterapía bem cont lzi·

- 100 exerce então ação decisiva
.restaoelecendo a paz do espiri
to, condição lndispensáve. pa
ra dormir.

A dnsônia deve, assim, ser Tenha
3

'comJbatilda por uma higiene
;;- .bem conduzida, pela psíco: era
, .pia, por uma boa organizc. üo

-da vida e pela prescrâçâo de

'medicaçáo inibidora da ativí
-dade motora e sobretudo do

simpático, assomada aos m- di
-camentos excítantes dto vago.
do Boletírn de Higíene Mental

I

D-EU-TS-CH-E-B-UE-CU-ER I
peçam catalogos. I

LIVRARIA VELMEN II
__Pat-apolis.. " C�ilu P:Htêll. 91

S BOIP
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: FLORIANÓPOL',S • FILIAIS: BLUMENAU • JOACABA • JOINVILE
LAGES LAGUNA. SÃO FRANCISCO DO SUL· TUMRÃO

AGt:NCIA EM SANTOS" ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO E CURITIBA

-*-.-----�____::::

ARMADORES • COMERCIANTES
Transp;rte; de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeir,o

Fábrica de Pontas "Rita Maria" (Pregos de íerro)
,

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas • Ferragens. Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêuticos

� T_e_le_�_a_"�__. __"H__O_E_P_C_K_�_' ----------- --Í

o

Notas científicas
A INSÕNIA

.

prof. Dr. A. C. Pacheco e suoa

J)iretor do Departamento de

psicopatologiq, da Faculdade

de Medicina' da Unioersiâ.uie
.

de -são Paulo

-

estoque

Boa

Arados, grades de 'disco e de dentes, cul
tivadores "Senior". Moinhos de pedra e

de disco pará todos os fins e capacidades.
Máquinas e veneno para extinção de for

migas. Amplo sortimento de ferramentas
para lavoura: Consulte nossos preços.

Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas
para diversos fins. Completo estoque. de
ferramentas. Ôrande sortimento de canos,

•

utensílios e material para construções.
Folhas de serra para engenho, braçais para

aço e metais; circulares e de fita. Bons

preços para atacado e varejo,

Fogões de todos os tipos. Belíssimo estoque .'
de rádios de diversas marcas, ondas cur

tas e longas, em prestações.Ypreços con

vidativos. Filtros, geladeiras, máquinas de
, /

-

costura, ferros de' engomar e milhares de

artigos úteis, indispensáveis ao equipa
mento Ide um lar moderno .

Pneus Goodyear de. tipos diferentes,
especialmente construidos para a na

tureza de cada trabalho. Câmaras,
mangueiras para radiador, correias

de ventiladores e baterias. Ferramen

tas e macacos até cinco tonelad as.

I _

II.A.

5

•

/ I

.

,

-��.� _.__.�...
,

_.

_l

Panair
-

do " Brasil $'. A.
Linba Bras'ii-Itália'

.

A Panaír do BI'Ia6il S. A. tem o prazer de comuníear que,
em 21 de setembro corrente, realizou-se a viagem maugura;
de SUia nova linha tra:n:sat�J.OOt:i!ca - Rio - Roma - Rio, �om
escalas em Refice, Dakar e Lísbôa,

Aeronaves - QUadrimotores, de 40 passageiros,
Frequência - Uma vez por semana
Tempo de vôo - 25 horas.

TARIFAS

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA -' Baaor de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende-seà.domicilio.

sempre em casa

APERITIVO
- Rio - Roma ces 12.975,00
- Rio - Roma - Rio Cr$ 23.355,06
- Fpolís - Roma Cr$ 13.857,40
- Rpolis - Rmna Fpolís Cr$ 24., 952,50

Encomendas - Rio - Roma Cr$ 52.00 por Kg ..

- F1polis. - Roma Cr$ 58,20 por Kg.
Ao mesmo tempo, aproveita a ocasíão para confirmar o

restabelecímento da linha Rio - Recife - Dakar - Lísbôa
.

- Paris -Londres - Rio, já efetuado desde agosto. último,
com duas viagens semanais em ambos os sentidos.

Maiores informações poderão ser obtidas em qualquer dos
escritórios da Panair do Brasil S. A., ou 'nesta capital, á rl.l;a
Conselheiro Mafra nO 27 - �lclone: 1553.

I[_J
,

uma garrafinha- de

«K N O I» ,Passagens

ICONTA CORRENTE POPUi..AR
Juros 51/2 a. a. -' Limite 'c-s 30.000,00

Movimentação com- cheques

Banco do Distrito federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.\)OOt,,000,OO
RESERVÁS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. FlorianópolisRua

.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CREPÚSCULO

Quando á tardinha o sol desaparece
E a noite vem tombando lentamente
Há uma harmonia mística de prece
Há uma tr-isteza que arrebata a gente

E, contrita, a nossa alma crente esquece
As misérias do mundo, a dor pungente,
E á. n'iedida que suave a sombra desce
Vai mergulhando em sonhos docemente.

E eis que uma sensação indefinida,
Falando-nos de amor e. de saudade,
Nos faz sentir o lado bom da vida:)
É a própria natureza emocionada,
Que fazendo esse bem -que nos invade,

Tr�nsforma (> "pôr do sol" em alvOl:ada.
------�-------------

BRASIL
Brasileiros! Ouví a voz" da lerra boa
Que nos chama incessante à faina dos' arados;
A muda exortação da Pátria que apregóa
Mil vezes oito mil quilômetros quadrados.

Trabalhar! Eis o gbto estridente que ecôa
.No vale, na montanha e além 110S descampados ...
Vamos pois trabalhar que Deus nos abençôa
Como abençoado tem nossos antepassados, ..

E proclamando a paz e detestando a guerra,
Procuremos na gleba o fúlgido tesouro .

Que ela nos oferece esplêndida e gentil ...

E havemos de escrever sôbre a face da Terra
Como um símbolo eterno, em grandes letras de ouro,
A glória de uma raça: - o nome do Brasil ...

Leônidas Castelo' da Costa

(poeta Catarinense)
Extraídas do seu livro - Sonhos de Argila.

/

QUANDO SONHO CONTIGO ...
Á Srta ...

Quando sonho contig'o... fico' a mêdo
Olhando-te no leito reclinada.,.
A roupa em desalinho, toda branca
Emoldurar .as formas de uma fada ...

"I:

"1� 1 �
:.! " . .li

Solto o cabelo nessa face rara

Onde desmaia a palidez de um beijo ...
Os lábios entreabertos murmurando
Um suspiro, talvez de algum desêjo . ..

E depois ... Depois? Já não sei ... mas penso

Que teu corpo delira de ternuras, ..

Palpita o seio num vagar convulso
Entre nuvens de amores e venturas ...

Dormes tão bela como a estrela dalva

'Sôhre tênue corbina de vapores ..

Brilhando no horizonte às alvoradas,
.Calada e sem dizer os seus arnoces ...

- É assim que num sonho, em alta noite
Mais formosa e mais feliz t,p vejo ...
E de leve, bem de leve nos teus lábios
Eu 'temo despertar-te com meu beijo ...

,�,,;, DIMAS P. C. NETO

"JUDEU ERRANTE"

R. R. SILVA ", .IIIlWf".
Tenho pena de ti, iuâeu. errante,
Eterno uiaior,
Das distâncias eternas ...

Tenho pena de ti,
Porque eu sei quanto é bom
Sentir sempre aquela carícia branca,
Das mesmas estrelas
Sob os mesmos céus

Filho adotivo das Pátrias,
Que te servem de madrasta
Porque não tens terra-mãe-

E quando um dia tombares,
Na beira de uma estrada, ",--,

'

De uma dessas estradas sem fim--ão teu destino,
Não haverá preces calmas
Murmuradas retiatosamente
Junto aos teus réstos cansados;

I '

�.I·-

Haverá, talvez,
Algum outro 'caminhante como tu,
Que apenas se descubra ante a cruz que te vela o -sonot

-; ,

Porque, os que trilham O caminho que trilhavas)
Nunca potiem parar ...
Seguem sempre atirados para frente,
Naquele impulso cruel dos destt'1.0S,
- Como o teu destino! ',{��'

,-.,:.' .

. _ .. ,' .......

I. BarreirOS Filho

ESTA PÁGINA ...

. .. nasceu de Barreiros Fi

lho, da sua eterna juventude
intelectual, cuios ardores ja
mais se adormentaram sob a

pressão da dissolvente atmos

fera de. indiferença, ou se aba

la'ram pelos golpes que a vida

lhe' veio, passo a passo,' desfe
rindo.
Esta página começou pequena,

aos tentames de crescimento,
para se, 'desdobrar depois, am

pliando-se rasgando novos es

paços no jornal, na sua pro

gressiva prenhez de conteúdo, i
sempre renovado..

Na hospitalidade das suas

colunas puderam muitos se

abrigar quando "s pruridos de

literatura 6 de jornalismo lhes

puzeram nas penas essa inquie
tação indefirnida, êsse desejo
impreciso que nas mais das ve

-zes se cristaliza num soneto ou

num dêsses escritos em cuja in

ingênua diafaneidade se deli

neia esbatida a figura do es

treiante.

Professor Barreiros Filho

criou esta página e a veio con

duzindo até agora, com a sua

mão firme e o seu espírito C()iU-'
tinuamente. evoluído. Nisso ia

menos o cumprimento de uma

obrigação de diretor que mesmo

o prazer de trabalhar em coisa

para que sempre o propeliu a

fôrça de suas tendências e o

rumo firme de sua vocação.
Hoje, esta p<Í!gÍlna desbotou,

encolheu vasia, porque Barrei

ros FHho' não a poude orien

tar" presQ 'temporáriamente pe

la doença no recesso do lar.
E ontem êle fez anos. Corno

�ão me foi possivel . levar-lhe

o meu abraço, corri a, estas co

lunas, ,à sua página, para tra

zer-lhe, com a minha VISI_;

ta, o meu imenso desejo que

ele se restabeleça para a' con

tinuação da sua vida tão cheia

de. lutas, é verdade, más tão

fertil eID exemplos e exuberan

te
. dI! qualidades pessôais.

Lydio Malrtinho Callado

•

(Do '«Im:f,orcia;» de
De quem é a cu lpo?

Não choveu toda a semana?
Fez um calai' de rachai'?
De quem a culpa promana?
Não sabes? Vou te explicar:
Por certo é do "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

r" -'�""''''r--f,

:,),,"-

27/9;46 sob o titulo:
Advinhe se quizei!

1 I'

O povo, após o comício, leva borracha na cara?'

O culpado - que. es t.rupício.
O "granfa" a boca escancara :

É por certo o "costas largas"
- GetúttoDorneles Vargas ...

.

ABISMOS
Aníbal Nunes Pires

A humanidade ama

Os abismos;
Corre e clama
Pelos abismos,
Assim como o rio

, Corre e clama pelo mar.

Há um desejo absurdo de mer

[gulhar
Nos abismos sem fundo,
Aqui, dêste louco mundo;

Neurose estranha
De viver à beira dos abismos!

'Manga beija o general; negando a democracia?

A culpa - a grita é geral - é elo homem que sorria:

Por certo é do "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

Fosté agora exonerado, sem motivo, sem razão?

Queres saber o culpado da tua exoneração?
É por certo o "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

Os "sem teto", na Inglaterra, ocupam casas vazias?
O culpado .. , não sabias? Vive aqui, em nossa terra!
É por certo o "costas- largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

'Tomaste um grande p if'ão, como nunca houveras feito?
O culpado... te dirão, e acharás que está direito:
É por certo o "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

O Góes �ão volta a ministro, porque o Dutra o abandonou?"

O culpado aqui registro, se o leitor não regístrou.:
É por certo o "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas ...

Ia na frente o Flamengo, sem perder para ninguém?
O culpado, certamente, vou dizer, como convem:

É por certo o "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas... ..

Truman e Wallace, sôbre a paz, fazem discursos dispares?'
O culpado, meu rapaz, o rádio solta nos ares:
É por certo o "costas largas"
- Getúlio Dorneles Vargas .. ;

" \--?-

�' .. J�'�'

Choca-se o bonde no poste?
Morre alguém na colisão?
O culpado, logo aposte, sem qualquer hesitação:
É por certo o "costas largas"
� Getúlio Dorneles Vargas ...

, )

Perdeste iodo o cabelo, após grave infecção?
O culpado, vou dizê-lo, na: maior convicção:
É por certo o "costas largas"
- Getúlio Doi-neles Vargas ...

O proletário, hoje em dia, tem direitos que não tinha?'
O culpado - que ironia! o pobre logo adivinha:
Foi também o, "costas largas"
- O grande Getúlio Vargas! ... /'

P. A. S. F.
------------------------,--�------ ------- -- r

GASA VELHA
, }, Anibal Nunes Pires

.....�- ·f�·: .

...... _--;r.'
.. ',

.

Uma... casa velha,
Abandonada no caminho!

Urtigas, heras, mato daninho

Sobem pelas
-

paredes desmoranadas ...

À noite, os uaçalumes
Iluminam, friamente, as ruinas

E as' corujas agoirentas
Soltam música ...

. .. TJ'ist'eza.... São músicas [unéreas
E luzes frias.
Meu coração
E' uma casa. velha,
Não brilham mais luzes de alegria,
Não há sons de música festiva,

Apenas sons [unéreos e luzes frias �
..

Meu coração está em'ruinas

Tal a casa velha do caminho.

ir-: "'�"'.'_'

��. 1 "�,

"."',".'1
. ..., �

""-_._ I _ ....

.'

I

i';
.

" . .,.. '"
,- i .. :.�
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, DR. SAVAS LACERDA
.cunk!a médico-cirúrgica de Olhor
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prellcrição de lentes de
oontat,

OONSULTÓ�IO - Felipe Schml-,
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

aOSID2NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELlDFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDiplomado pela Faculdade Na

eíonaí de· Medicina da Untver'slda
de do Brasil). Médico por concur
., do Serviço Nacional de Doen
$IRS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrlco do Rio na Capital It.

deral
VLlNICA MÉDICA � DOENCA!!

. NERVõSAS
- Consultóirio: Edif!clo Am6J.1.

NETO
- Rua Felipe Scfímídt, Consultaa:

Das 15 ás 18 horas -

IlesIdênda: Rua Alvaro de Carva
, Uia nO 18 - Florlanópolis.-

DR. ROLDÃO CONSONI
VIl\URGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8..
. •.. NHORAS - PARTOS ...

rormado pela F,ac1.)ldade de MedI·
etnna da Universidade de Soo

Paulo, onde foi assistente por' .�
1'10s anos do Serviço'Cirúrgico do

Prof. AUpio Córreia Neto
CIrurgia do estômago e vias bj·

lJal'es, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, .ovários e tromnas, varíeo
_Ie, hidrocele, var�s e herna

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

. ralso) . Te!. 1.598.
IIUCSID:1;!NClA: Rua E'steves JO·

nlor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
J(édico do Hospital de Caridade 1.

Florianópolis
Assistente' da Maternidade

CLtNICA M1tDICA EM GERAI.
Doenças dos órgãos inter nos, cspec 'alo

mente. do coração.
BLECTROG.ARDIOGRAPI.4

Doenças do sangue e doe nervo•.

Doenças de senhoras _ Partos.
Con8ultas diàriamente das 15 às 18

boras.
Atende chamado. a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
USIDJ;:NCiA: Avenida Trompowski,

.

62. Fone 766

Da mesma Pr�feitura, Ricardo Bugmann •

!;;scrlváo do Crime, Cível, Comércio e Fet

tos da Fazenda da com!>rca de Rio do Sul,
por tempo indeterminado. (.434�)
O rNTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder exoneração:
A Bertoldo Isidro de Sousa o cargo dI;

Juiz de Paz do distrito de Vidal Ramos, do

município e comarca dI: Brusque. (4344)

Non�eal': '

I COMO ESTÃO SENDO UTILI-:

IDe acordo com o art. 32, do decreto- .

,_

lei n. 217, de 12 de setembro d€ ..
ZADOS OS PI\.'ISIONEIROS

1946: DE GUERRA
O engenhen-o-cívü Haroldo Paranhos. . ,

Pederneiras, ocupante do cargo de Dire- Paris - {S. F. L) - Lstá
tor da Diretoria de Estradas de Roda-

.

se reduzindo . constantemente
gern, padrão U, do Quadro único Jo Es- O -numero de prtsioneiros de
tado, -para exercer, em comissão, o cargo d
dEI Diretor do Departamento de Estradas guerra ínímigos estaciona 01,
de Rodagem, criado pelo decreto-Iai n. na França.
217, de 12 de setembro de 1946. (",370) Se, Porém, os etetívos dímí-

Portarias de 11 de setembro de 1946
d' trlb

-

:.> INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE nuem, a sua lS·U uição entre

Dispensar:' as diversos setores permita ob-
A professora Leonor de Sousa Neves da ter melhor utílízação económí

função de Auxiliar de Inspeção do muní- ca da mão de obra disponível,
cípto de Jaraguá do Sul.

pela dímínuícão dos efetivos
o professor Pedro José Bosco da função -

de Auxiliar de Inspeção do murrícípío de em deposito e dos contingenses
Videira.. dos exércitos Iflral1JC'ês e aliados.
o professor Pedro José Bosco do Curso O número de prasíoneíros

'Complementar anexo ao Grupó Escohu'
que trabalham realmente nos

"Profê Adelina Régls", de Videira.
diversos ramos da economia
francesa passou de 500.874, a

1° de abril, para 510.719 a 1° de
juJ:ho, quando o efetivo total
dos prisioneiros de guerra em

França passava de 682.959 a
o professor Moacir Orige da função de 646.586, déminuíndo, pois, de

Professor substituto no Curso Complemen-
6 % entre aIS' duas datas.

Itar anexo ao Grupo Escolar "Prof. Ven- /c

ceslau Bueno", de Palhoça.' Condrontando com as cifras _

A professora Orcy Silva Bez Batti, do correspondente alo de aorll,
Curso Complementar anexo ao Grupo "'�- época 'em q/Ue o numero de pri-]
colar "Barão do Rio Branco", de Urussan-

sioneíros atinge O máximo, cer-
5a. ;

Ondina Felisberta de Sousa da função tos setores de utilização viram
seu contíngente de prisioneiros
reduzido (florestas, reconstru

ção e extração de minas explo
sivas, obras públicas, estracas

Alzira Lúcio Ribeiro na função de Pro- ferrovíárías). .

.
Grande ipante desses efetivos

foi d.i!str:i-buiçi!a por outros ra

'IDOS, onde a necessidade de sua

Ultil�ização mais se faz-ia sentir.

Especialmente na agrícuítura,
havia 18.000 prísíoneíros mais
do que alO de abril (miais i)%)
.e naJS minas

.

de carvão mais

pa�=t��í�:l de Sousa Coelho o nome do
8.200 prísíoneíros (mais 19% ) .

professor admitido pela portaria n. 2.298, O mlaior número, de prisio
de 12 de abril de 1946, para exercer a fun- neiros está ::na ;região da ALsa

dia (63.000) no nort'e (41.600),
enquanto ,que são muito pouco
nrtlmewsos nla região parisien
se (9.500) 1€ na de OrL€oOO\5
(9.600) .

•

Gov�rDO do Estado I
Decreto de 24 de setembro de 1946

I'o rNTERVENTOR �EDERAI1 RESOLVE

Nomear:

De acõrdo com o art. 169, do decreto-ret

n. 431, de 19 de março de 1940':

Severo Silveira Ramos para exercer o

( cargo de Juiz de Paz do distrito de Llhota.
do municipio e comarca de Itajai. (4345)

Decretos de 25 de setembro de 1946

O lnterventor federal, tendo em vista a Isolicitação da Prefeitura Municipal de Rtr

dg Sul, em oficio de 6 de setembro dêste

ano, resolve-
Pôr à disposição:

DR. ARMANDO VALtRIO
DE A-SSIS

DOS Serviços de Cl!nica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade .

CLtNICA MÉDICA DE ORIANCAS
ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua N�ne8 Ma
ebado, 7 (E<:liffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

,RESIDmNCIA: Rua Marechal GUI·
lherme. fi' Fone 783

DR. MADEIItA NEVES
Médico especíalísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aoerfeiçoamento e Lon
ga Práticâ no Rio de Janeiro

CONSUL'lJA"S - Pela amanuã:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
és 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
PresIdente Coutinho, 58

P.!;MMt��Pi!z���Pa���
CLíNICA M1tDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 _ esq, 'da Praça 15 de No
vembro \ vltos da "Belo Horizonte ")

Tel. 15;5
Consultas: das 4 as 6 horas.
Residência: R. Felipe Scbmidt, 38

_ Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico _ chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DÃ PELE ._ SíFILIS

_ AFECÇõES mto-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlOO
INFRA - VERMELHOS' E ULTR..... -

, VIOLETAS
CONóSULTAS, das 3 às 6 hs. _ R.

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

A professora Fabíola dos Santos oampon
:iG Curso Complementar anexo ao Grupo
Escolar "Santa Catarina", da vila de Ca

plnzal, no município de Campos Novos.

A professora Leonor de Sousa Neves do

Curso Complementar anexo ao Grupo E�

colar "Abdon Batista", de Jaraguá do Sul.

I

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de F'lorianópolis;,

ás 14,00 horas.

S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,.
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG"
- Ed. La Porta - Telefône:

1325
DR. NEWTON D'AVILA

Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
FIslo!'.erapla - Infra vermelho,
Consulta:' Vitor Meireles, 28.

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

Resld: Vldal Ramos, 66.
Fop .. 1067

de Professor Auxiliar, referência II (ESCOla
mista de Sambaquí, distrito de Mirim, 11"

município da Laguna), por não ter a ída

:ie exigida por lei.

Admitir:

ESCRITÓRIO JURtDIf.'O CÕHERCIAL
(Com um. Departamento Imobiliário")

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endereço teleJrráfieo: "Eli"!»ranco" - Laje,; - Bt.. Catarina

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro, Mafra

ne. 94

tessor, referência III, correndo a despesa
por conta da dotação 1-034 do orçamento
vigente (Escola mista de Fazenda Maç�,
no município de São Joaquim).
Cecília Patrícia da Silva na função de

Professor Auxiliar, referência II, correndo

Menotl Diglácomo e
Senhora

participam ao. parentetl •

pes.oa. amiga. o no.cimento
de 8Ua primog&nita que na

pia batismal receberá o nome

de ROSEM·�RY
Fpolis . 27· 9-43

a despesa por conta da dotação 1-034 do

orçamento vigente (Escola mista desdo

brada de S. Antônio, distrito e município
de Cresciuma).

ção de professor substituto na escola de

São Sebastião do' Canoas·, distrito de ín

dios, no. município de Lajes.

.. ..- III "�1W1II.1II

A Dl'a. L. GALHARDO. ex-médica
do Centro E.pírit?- L'!:1z, Caridade
e Amor. comunIco a mudança

I
do aeu consultório para a rua do
Senado, 317, 2.0 andar, Rio de

Janeiro.

I (CONSULTAS Cr$ 20.00·)

COMPANIIIA' 66ALIANÇA DA BAtA·
'odatl••• 117. - Sé".: I A I A
mCIllIrnl08 • T".lJfSPOJJ.'!J.i8

Cifras do .BaiaDCo de 1944:

Sisistros pagos nOb últimolf I\) aDol 98.687.816,30
Responsaoilidarjes « 76.736,40! .306� 20

IIDiretores:

IDr.. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Mas80rra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e Jos�.,t:��::;�""_...._..,..__u.__ u__ 1

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

DISSOLVE
A GORDURA
1V!��t��m9�!!�n�ePg��a�!!
gostaria de' ter o corpo das belfsaimas.
Estréias do 'Cinema de Hollywood? Um:
médico da Califórnia, que presta assis
tência às estr�las e aos mais famosos ar

tistas, desoobriu um método rápIdo e se.

guro de dissolver a gordura sem recorrer a.
diet.as drásticas ou a exerefclos excessivos.
Esta descoberta, cbamadaFOl'lnode...
promove nova saúde e enevgia ao di�sol
ver a gordura, de modo que V. se senúá
e .parecerá mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2 pastilbas 3 vezes ao dia.
Formode é um preparado garantido
para remover o excesso de gordura. Peça
Forrnode boje mesmo em qualquer'
farmácia. A n08sa garantia é a BUS maior
proteção. .

...

Euclides Jorge da Cunha e

Senhora
participam aos parentes e

pes�âs de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha L É A com o sr.

Osvaldo Guimarães.
Fpolis., 24/9/46.

•

•

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Cr.
Cr$

80"900.606,30
5,978Aol.755.97

67.0531.245,30
142.176.603,80

AOS SOFREDORES
•

o Sahão

"VIRCiEM' ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVfLLE

TORNA ROl0PA BRANQUISSIMAA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rar ... De fato, as performances conquis
tadas no famoso observatório inglês jamais
foram igualadas por qualquer outro re

lógio... Mas, Omega iria receber ainda

outras consagrações ... De fato, agora, o tra
dicional e reputado Obser-

rll
tU"1'1

;'

).
,

, '"

.

�, NA FRENTE, A MESMA IIPRECISÃO OMEGA11 QUE VEM HÁ MUITOS

ANOS VENCENDO NAS PROVAS INTERNACIONAIS DE TEDDINGTON !

, trabalho cotidiano de fabricação de mais

de dez milhões de relógios de precisão ...
A isso se deve que os relógios Omega

i
\
\
I
;
,

;

Teddington tem 'dado a Omega os maio-' famosos relógios, conquistou 3 primeiras apresentem um dos pontos culminantes
res triunfos que um relógio pode espe-' colocações, num concurso de apenas 4 da indústria relojoeira suíça, que é a

vatórío de Genebra confir-r

ma os vereditos de Ted-,

dington, consagrando tam

bém a já famo,sa "Precisão

Omega"! As vitórias conse

guidas são realmente notá

veis, uma vez que Omega,
competindo com os mais

\ // "

"'" ' Ao lado, dados extraí-
__

"� - dos da lista oficial pu-

�-:::.__ blicada na revista "La
Fêdêratten Horlogêre Suisse",
mostrando os três magníficos
triunfos de Omega! O Observa

tõrí« de Genebra confirma, pois,
os famosos recordes de precisão
obtidos, desde 1933., nas provas

internacionais do Observatório

de Teddington, na Inglaterra.

j( '\I RESULTADOS OFICIAIS DO .I.\ DOÜ�:���T����EOG��:::�,ISt��ÇAI I" "� * f
-,

"'-te. **

•

Não, há processos mecânicos de

•

regular relógios ... Essa é uma arte

tra:dicional sempre realizada pela
de formato pequeno. :� perícia e engenho do homem •.•

1.° LUGAR Omega,' com seu relógio n.O 8.957.251, � A. .Jáceard é o técnico-mestre de
5 � A .obtendo 79 pontos. � , regulagem da Omegav., sua 10-

* "discutível perícia, bem como ii
, � do grupo selecionado de perftos

1.' LUGAR �:�:E:::R: :��:Q��N9:78�. ,I�I ��e:��=� ��::,�:::;E:
.obtendo 770 pontos. � sagrada pelos grandes Observató-

� ? riol de Teddington e de Genebra!

·�o�

o M E G J

provas! Tais triunfos eram de esperar... "Precisão Omega"! Omega recebeu a con-

Porque a "Precisão Omega" é resultado sagração do público, dos técnicos relojo-
de cem anos de labor e experiência, com eiros e da ciência cronométrica! Ao esco-

a perícia adquirida através' de cinco ge- . lher um relógio, tenha sempre em mente

rações dos mais famosos relojoeiros, no o nome Omega e sua inigualávei precisão l

\
f

!
\

\

A perícia dêste

grande mestre

responde pela famoso
Precisão Omega!

CRONOMETROS DE BORDO •

1.° LUGAR Omega, com seu relógio n.O 5.783.248,
obtendo 913 pontos.

*

CRONOMETROS DE BOLSO

oMEGA" P R O O U T O DAS O C I t: T É SUl S S E P O U R L' I N O U S T R I E H O R. O G É R E - G E N E I! R A - S U r çA. 7/;;;;;
-,

I

r
-)

. ''i

.'Clube Doze de Agosto,.

I,

..

V'I A J A N T E
Precisa-se de um que viage de automóvel e que seja
conhecedor do ramo de calçados, para representar uma

fábrica de calçados finos a Luiz XV,' nêste Estado.
Paga-se a comissão de 8%. Exigem-se as seguintes referên
cias: quaes as casas que representa, as que tem represen-
tado e a quantos asas. Tratar com A. Longhitano.

I,Rua' da Azenha. 495 - Pôrto Alegre.
FÁBRICA - PORTO A.

.

...1 �.3 ,�� - R. G. do Sul.

PROGRAll'IA DE FESTAS. PARA O MÊS DE OUTUBRO

Dia 5 'SÁBADO - Festival promovido pela GUARUJÁ, I
-em benefício dos pobres socorridos pela LEGIÃO

BRASILEI-1'RA DE ASSIST.ÊNCIA.

Dia 13 DOMINGUELRA INFANTTL, das 16 á�, 20 horas.
.Dia 19 SÁBADO - Festival promovido pelo Grêmio ES-

TUDANTIL. ' j�Dia 28 DOMINGO - Grande SrrRÉE, com início ás 21
'horas. .

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,{CLUBE 12 ,DE AGOSTO-Em benefício dos socorridos pela Legião Brasileira (te
Assístêncía, será levada a efeito

I
às 21 horas, precisamente, no dia 5 d.� Outubro,

fuma HORA LITERO-MUSICAL, �rganizada por Lourival Almeida. Irradlação pela
Guaruj�. A's 20,30, soirée, Mêsas a reservar na Secretaria do Clube,

a partir de 30 de Setembro, a Cr $ 30,00
·Social V�Il!} Fo��!!.!!Our!afra, "BOULEVARD» e LIVROS. GALANTES

• existe uma casa, a de n, 182,
Legítimos Nús A-r1í.ticoI F'remcêsea, 6 fotol 9x12 C:{".� 70.00

I
que, pelo seu estado de conser- O. ARAUJO CARNEIRO -- Caixa Postal. 1426 -- RIO.VULTOS DA HISTÓRIA talício do inteligente menino vação, há muito foi condena- Peço rn-rics catábgoll dcs livrOi.

PÁTRIA I Luiz Carlos, diléto filho do sr. da. •
Almirante Barroso

I

Silvio Machado, alto funcioná- Acontece, porém,' que se na

bNo ano de 1804, em Portu- rio da firma Machado & Cia. época em que foi condenada o Justiça do Trabal o.gal, na data de hoje, nasceu 1Uenina Zentta Sousa seu estado de conservação era PHOCE:::';:\OS EM PAUTA PARA
. Francisco Manoel Barroso da Assinala ,a efeméride que precário, c o rn decorrer do JULGAM\ENTO

.

.Silva, que veiu a ser, no cená- hoje transcorre mais uma pri- tempo tornou-se muito mais Mês de setembro
. .

I d d d I t
.

Ze Dia 30, ás 14 horas :
.

TIO nacional, um os gran es mavera a ga an e menina -

acentuado chegando, agora, a
PROCESSO N, JCJ-127j4fi·e destacados wultos. nita, diléta filha do sr. Ten. constítuír um sério perigo aosll Reclamante: Aristinandes :hJ\",'SAlmirante Chefe da Esqua- João Cardoso de Sousa, dis- transeuntes. ODEON

da Silveira,-dra Brasileira, dur�,nte a gue.r- tinto oficial da Fôrça Policial Suas,p a r � d e ,s cedem a 11:Ial!:é; �a:101�'�ças Reclamada: Cia Telefônica Ca-
ra COm o Paraguai, conseguru do Estado. olhos vistos e cada vez mais 10) _ Gary Cooper _ George tarinense.
para a nossa História os iou- Osvaldo Lentz estafam para aquela movimen- Raft _ Robert Curnmings _ .l:<'l'all- Ohieto : TransfE'rência.

v, Dia 30, ás 15 horas:TOS da vitória da maior bata- Deflui na data de hoje o aní- tada artéria da capital, na imi- ces Dee - Olimpe Bradna - 11'-
PROCESSO N, JCJ-112j46lha naval do Continente. versário natalício do sr. Os- nência de desabar a qualquer ginia vvelfl�J�SN�111�IAR Reclamante: Waldemiro Cas0aEes,Sob a Bandeira, zimbório valdo Lentz. momento, apanhando os que 20) _ Elia Raines Eddie Reclamado: Instituto Brasil-Es-

.ímenso do templo ínfíníto da. Sra. Oda Oliveira Ferraz transitarem nas suas proximi- Bracken _ em: tados Unidos.
Pátria, Barroso, em 11 de Ju- Faz anos amanhã a exma. dades. HEROE DE MENTIRA Objeto: Indenização.

Mês de outubronho de 1865, da prôa de seu sra. 'd., Oda .

Oliveira Ferraz, Assim, evitamdo possíveis e
No programa : - Imagens .Ic .

Dia 1, ás 14 horas:'navio "Amaznnas " lançava: a viuva do nosso saudoso COíll-' Brasil n. 15 - Nac.
PROCESSoO N. JCJ-126j46desagradáveís incínentes, so- Preços: - Cr$ 3,00 - 2,1.0 I' n.proclamação para a luta con- terrâneo Armando Ferraz. licitamos ao sr. Prefeito _ Mu- Reclamante: Bicai-do A vim u-

1,;'íO.
t •tra o inimigo: - "Atacar o Sra. Ismênia Gomes Sampaio nicipal determine as medidas CenSLU'a: - Até 10 (dez) anos ra:.

Indústr iasReclamado: Cia. de "<"'mais perto que puder que a vi- 'I'ranscoreerá, amanhã, o a- que o caso requer. . , .. , . . . . . . . . . . . . . . ..

Geraes, Obras e Terras R. A.·tória é certa. O Brasil espera niversário riatalfcío da exma. -- -----. IMPERIAL
Ob.ieto : Indenização, aviso-pré-A's 2 horas'que cada um cumpra o seu de- sra. d, Ismênia Gomes'

sa,m-1M J.
·

F"lh Maiináe do barulho I via, férias e salários,
-

" .

di 'd M' a Iverlll I o e ' Dia 2 ás 14 horas:,-ver .
. paro, igna esposa o sr. a-. • 10) _ O Esporte em Marcha

-I PROCESSO N, JCJ-129j4GMarinheiros e Soldados, nes- rio Viana Sampaio, oficial da , • n. 1'17 - Nac.
Rcclamante: Waldemiro Muuor-l.se dia, irmanados no mesmo '�ossa marinha mercante. i a sua p,roxlma I 2°) - Ocupações Inusitadas -'Lf"'rE'nco,..dever militar, sentindo correr ],[ário �rachado I .'

_

I
8hol'L colorido, Rpclnmndo' Saião ttecord.

eXDOsl�ao
'

30) - A Al1eta Moderna . ,

em �uas veias o éc<: de tão �u- 1(- dat,a .de amanhã ,r�gista o
,\, ,ShorL esportivo. ....

Objeto: Indenização, aVISO-I'l'(-

_:gestIva proclamação e cheios anrversario do sr. Mano Ma- P ldLOl' e escultor, Agusl.inhu Ma- 1(0) _ Terra e Mar _ ShorL em via e férias .

I Dia 3, ás 14 horas :de coragem, deram à pátria chado, delegado do Instituto linverui Frlho é uma das mais 2 parle;" PROCESSO N, JC.J-1 �0/1[6mais um dia de glória. dos Marítimos nesta Capital. l'urLes e consagradas vocações Hr- :='0) - Ocupa\o_:s Inusitadas n.
Reclamante: João.' Alár ico de

Barroso' traz-nos à lembran- Dr. Carmosíno Camargo Listic�s de SanLa. �aLarina, Inume- l ::lD�4 -;, ::lhOtrt COIOal'l�l;o'do" Lima,
.

, .
, _ ras sao as exposiçoes de trabalhos 60) - Iverclmen, o 'par '�.

Reclamada: Cia. dI' Indústr lnsl< -ça as p�gI?-�S fulguran�es, �e TTa�s�orrera, .ll:manha, o a-i que há realizados, todas com ex.ito - Short COll1ICO"" i Geraes. Obras e Tprras S. A, ")
.. nossa Hístór ía, desta História niversano naja.lícío do sr. dr·l,unl. no comum. Malmverni,

__ !lI? 7�) -:: Os DOIS Bombeiros -

Ob.íeto : Diferença de salários f>
-que o tempo não conseguirá Carmcsíno Camargo aoalízado l outubro víndouro

'

estará nesta .r.a- Desenho colando: grati'ficações. \
-díluír e que há-de viver em médico na cidade de Lajes. p

í

l.al, para uma mostra de quadros 80) - Possante no, CIrco -

Dia t" ás 11, h01'3f':
-.

S t L ""'fa "I"a PI·za e escutLUl'as, Desenho colorIdo.
PROGT<'S�O N JCJ-131j"fi�nossos co.raçoes, quelra.m ou r a. uel.H r

,. ,-\ propósiLo desse renomado 00n- 90) _ Gary Cooper - Ge�rge Reclamante: Valdir José Espin-não os que, nascidos neste Faz anos, na ef�merIde .de Lerraneo, ll'ans?l'evemos em �eglli- Rafl - Robert CU��ln.�S doIa .

.abençoado torrã:o, se deixam a'manhã, a gentIl senhorIta ria 11m comenLarlO ela sua ultm1a - France Dee - "lI,,1HLO, Reclamado: Restaurante Pl'l'r}a,
imbuir por ideologias caóticall' Luci Maria Piza, dilétà filho

a eXP

..osiÇã,o, publicando .na
maIs a?- WeJdl�l' - em:

I Objeto: Horas extras, sal:iri0s,
importadas e se prestam a Vv l- d sr Mário Piza torizada l'cvista artística do BrasIl: ALMAS NO MAR

férias aviso-prévio e indeniraGã:no .

: "Nenlmma outra linguagem ll1ai� 10) - Clyde BeatLy - no, 9° f _._

'
_,·d,er sua;s consciências aos :ta- Srta. Ester MarIa Santan� eloquente para dIzer do sucesso 100 episódios do �erH\do: E p. .Itamigerados que já demonstr�- Regista a data. de a:n'?,nha o ria ex[}oslç'ão �almv�rni �ilho, refi-I A DEUS'!'. DE lOBA Federação S Ir

:,ram, com fatos, do: que ��r?,oJ tran.scur.so do amversaTlO �a-I llzada. no, �alao do PalaclO Hotel

I Preços,: ,- Cr$ ,3,00 - 2,110.
0". Catar.l·n,ensejcapaze,;s, quando necessano, taHcio da prendada senholrIta "}I ]Jl'lmena semana _de malO uI·· CensLlla, - Ate 10 (dez) :m

ii-

d d t' .
. I tm10 do que a mserçao dos nol"w<; 1 , , . , .. , , , , .. , , , .

'para a expansao a ou rma Ester Mana Santana, �ac,loso. das pessoas que adquiriràm Da' SIMULTANEAMENTE São conVocados os Centros e .'\S-
"que se,guem sole�temeillte. ornamento da nossa socIedade. mo�tra magnifica, ODEON IMPR,RI:\.L .ociações Espíritas, represent:in.';es

No dia de hoje, pe\ll.sando na Sra. Jucá Barbosa Calado ;'>lão só esses dados positivos fa- A's II lh - 6 % e 8 lf2 - As7 � credenciados e associados paL'�. a

,concitação do grande Almi- A data de segunda-feira as- Iam 00 prestigio arListico e social �essões elegantes
'. 1

comemoração a ser prestada dia 'l

Tante Barroso Barão do Ama- .

I
.

'ersa'rio natalício rIo. pmtor catannense, como, a.ll1rJa Grne 'J I('rney - Jol?n I:!0dl'H ,- de outubro, na sede da Federa ,ão,
, SIna a o ,3JI1IV a freqllêncJa desusada de vls!tan- \VIlham BenclJx; _ DIreçao de. -- de acôrdo com os Estatutos e E'IIl

'zo,nas, tenhamos:: mente v?l- de d. Juça Barbosa Calado. tps que, diariame'llte, lhe levavam HENRY KING _ em: homenagem ao dia de Kardec,
·tada para os destInos glorIO- Possuidora de um nome aca- protestos de simpatia 'e alta ad.. O STiVO DE ADANO A sessão terá inicio ás 19 % 110-

,

'd (A B II f Ad no) ras e falará um representante de:sos reservmos a nossa quer! a tacto e tra;dicional deste Es- miração"
'" _ ,: ,o,. /': e Ol', a

elhol' 'O d ii:.Pária, .como Naçã,o Hvre que é. tado a ani.vers8iriante é uma M.�lll1verl1l, _

falando a Naçao

I '

Clf1% If](�arJ�, entI e os 5 m ,cadTa1'f(gaOssov<;/e��ãaOd!eC�����' _ spcre-.

B .
. BraSIleJra", nao soube esconder fi fIlmes do ano. , •Faleceu o AI'?I':rante arro- fIgura de relevo no-s. meIOS

aleg-ria que lhe avivava ainda m'_:::> . '\No programa: tário.
'SO, em Mon.tevldeu, em 8 de educ8icionais desta ca:plt3Jl. À a figur"a singularmente atraente 10)�, O Rspol'te em Marcl,:,
..Agosto de '1882. d. Juçá Barbosa Galado, que é npl() espírito, ?é que . se ilumina, n, 119 --: Nac.

,André Nilo Tadasco viuva do nosso salldoso con- pelos dotes ÍlSICOS com que os bons 29) - Fax AlrplaD �e,;",
, ',' fados o ampararam. 28x72 - AtualJdaüH::;.

ter,raneo, Jornallsta. H�roldo Recorda o pintor lageano, a. SWl Preços:
Calado, uma das maIS bnlha�.- primeira exposição levada a efeito Odeon: _ Cr$ 5,00 - 3,00,
tes penas do seu tem1po, e mae rm Petrópolis" cnj,a inaugura?�r 2,00. _, A's fi %: Cr$ 5,00. llllHlO,

do nosso companheiro de re- r·onbe ao ex-preSIdente GetulIo ImperIal: - Cr$ 3,60 umco,

.·oa-o Batista I_ ,'I A .

L'à' C I _ Vargas, num grande sucesso sociaL Censura: "LIVRE" -_ crJ3,pç;:l,Sdaçao" aC3JUlemICO I 10 a a
Outros motivos pontuaram maiores de 5 aDaS poderao entrar

I
Bonnassisdo, nos apresent3Jmos os nos- itnullmro l!l, ele êxito que ficaram na: sessão de II % horas.

I
S'ÜS votos de ,felicidades. na lembrnnça naqueles que amam Atenção: - Por fôrça de cont.:1h-' ADVOGADOSMe1nino Léo Lópes Abreu as arLes plásticas. Malinverni apre- ficam suspensas t:)ri:l�
Comple"'a hOJ'e mais uma sentar-se-á" ainda este ano Rr. a;:: ENTRADAS DE Rua Felipe Schmidt 34,
•

IC "
• núbllCO ria Clcladr de Campos, �'('''- FAVOR e PERl\Ií;\.- Sala 3, Telef, 16-31

pnmavera O galante menmo flenrio flesse modo, a insistente;:: NF.N'fRS,· exceto IM-
Léo, dUéto filhinho do sr. An- apêlos para que visite a terra dr PRF.NSA e AUTOHT- f!!!I!I-�--�-'--�:---'"

tp��{.� d�oi�lg.oE.�b�:U�ual�:��� Bento Pereira e Nilo Pçanha". DADES. Vítima de um desas-
CASA MISCELANE;.A distri- f teiras da R

•

fi tsa d. Maria Lopes Abreu.
buidora dos Rádios R. C. A roo tre O el US avo

ENLACE:
x

Victor, Válvulas e Discos. UI-se'ria da S'Oé"·18
.

ANl'UNES-KfMMEL Rue Conselheiro MafrR � U
Na residência dos pais da nniva E'nlcontra-se no prelo, de-

Estocolmo, 18 (D. P.) _ O
,á rua Bocaiuva, 114 realizon· 81' l'eil'a e exma, espôsa e, por p;1rt(' vendo surgir a lume 'brevemen-

Rei Gustavo da Suecia foi víôntem, o enlace matrimonial .rlo do noivo, o sr. Batista Pereira e te, o liv,ro Frontei.ras da Misé-
tl'ma de um desastre de auto�sr, Darci AnLunes da Cruz, fllnrm- e ma espô�a ,'I ..

_

d
. TI'torx, , , ria, proUJuçao o Jovem esc

. mO'Viel, quan'do voltava de umana'I'I'o do ser"J'ç·o de Fôrça e L1lz A 'ov'cm cacal as nos�ac fp1in;_ •' .
-

. o J . < � , ." o',,

cOíllterrâmeo Juvenal MelqUIa-com a gentil 'senhorita Ruth Eim- tações. caçada. O carro, devido ao mau
mel dileta filha do sr. Max K;m- • des de Sousa. e,strudo do caminho, deril"8lpou e
mel c de sua exma. I'spôsa �I'a.

ENFERMO A nova obra é eS!perada com
AII'ce ITJ'mmel. . '.

d�'" com que cal'u numa vala cheia de água.\.. .

Ten. Renê Vergês a mesma anSle, i1JUe
O ato religioso tpvp como ' .(-

d l' d' e mo Nem o Rei nem os restantes
S 1 1 d E'ncon'tra - se acamado em foi esrpera o o IvrO omsdrinhos o sr, !\fanoel , a vac O" ((

E l'do dos Deu ooupantes .sofreram quaisque.rOliveil'a e exma. espôsa, por D'tl'te quarto reservado, do HospitaAl autor - squec, . -

t t po,,·ta a d"'llos. O soberano prOSsegUIUda noiva, e o SJ'. Rl1bens Lira e de Caridade o sr. 10 teu. Rente ses - receill, emEm e CY "'..:l' ai

ma' espn'sa I}Or' parte do n' 'vo d logrou l'lnvul�r VI'agem, p<ara Estocolmo em ou�ex <,
'

.

'Vel'gês, distinto Oficial da ven a e que 1 "

\Foram padrinhos da noiva, no 'tto
FoArça POII'cI'al do Estad.o. ' suoesso de livraria. tro alltomóvlel .

civil, o sr, Antônio de Pádm Pe-

Vida

e

.. ANIVERSÁRIOS
Sra� D. F. de Aquino

É-nos grato ass1nalar a pas-
:.sagem do aniversário, segunda
feira, da sra. d. Maria de ,LouT'
,des C. de Aquino. A jovem
.senhora que é possuidora de
,excelentes virtudes de coração
e de caráter, receberá, certa
ul3In1l:.e, pela sua d3Jta natalí-
ia, os cUIlljprimentos das pes-
1S que a estimam e admi

.

n. À aniv.ersariante, que é
>ôsa do nossó companheiro
trabalho Sr. D. F. de Aqui
,apresentamos as nossap
ds francas felicitações.
'Sra. Lindomar Lamarque
�n,iversaria-se na efeméride

,e hoje a exma. sra. Lindomar

Lamarque, filha do sr, Fran
cis'Co Lamarque, nosso cO'illJpe
-tente e antig'Ü chefe de pagi
nação. A distinta aniversa
Tiante 'os de "O Estado" ou:r:h.
}>riment3Jm:

Menino Luiz Carlos
Registamos com prazer na

.nata de hoje, o aniversário na-

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O IITiDtl-IlOmlngo. 29 de Setembr. de '.4&

DISTRIBUIÇÃO QUANTITÁ-
TICA DOS ESTRANGEI-
.ROS NA POPULAÇÃO

BRASILEIRA

10

10SSes
NOTURNAS vr. l:

Atalham-se�rontalllente
-

friccionando o pescoço e

o peito corro este agradá
velunguento vaporízante.
Um! aplícaçãc ao deitar

"..... evita, quasisempre, um
ataque.

SUAVISA AS HORAS
ABREVIA EPara. o total de 41.236.315.

habitantes, .população e·nc.on

trada no país pelo Censo de

1940, havia um montante de

1.283.833 estrangeiros e .....

122.735 naturalizados. É o que
revela a Sinopse do Censo De

mográfico daquele amo, há

pouco oferecida á publicidade.
na qual se encontram esclare

cimentos da maior ímportân-].
cia sôbre a discriminação, por
sexo, grupos de idades, cor,

estado conjugal, uacíonalída-F

de, instrução, crença religiosa
e atividades prtncípals, da. po
pulação então recenseada. Se

gundo as regiões fisiogrMicas,.
a distribuição dos ·estrangeiros'
era a seguinte: Norte, 18.289,
estando a maior parte cbncen

trada no Pará (10.373); Nor

deste, 9.776,' cabendo a Per

nambuco a parcela de 6.092;
Leste, 300.395; Sul, 931.049; e

Oentro-Oeste, 24.118. Para

melhor .precísar a Iocaldzação
do elemento sstrangeíro, con

vém adiantar que a parte se

tentrional da região Leste,
constn.uída dos Estados de

Sergilpe e Bahia, figura apenas
com 7.562, enquanto a parte
meridional apresenta uma con-I
centração de 292.833, assim

distribuidos: Minas Gerais, ... 1
34.993; Espíríto Santo,. 7:446; I
Rio de Janeiro, 34.724; e Dis-]
trito Federal, 215.670.
Na regrao Sul, a parcela

maior cabe a São Paulo, com

-761.991. O Rio Grande aparece

logo após, com 90.710, segui
do do Paraná, com 56.816, vin
do por último Santa Catarina,
oom 21.532. Quamrto à região
Centro-Oeste, dos 24.118 e·s-

I trangeíros ali encontrados em

10 de setembro de 1940, 22.264

achavam�se em Mato Grosso,
número comparatrvamente ele

vado, tendo-se em vista a re

duzida população dessa extan
sa Unidade Federada, mas, ex

pldcárvel, em virtude de tratar

se de um Estado Lronteiriço,
prdomlnamdo, entre Os elemen

tos alienígnas, filhos dos paí
ses Iimítrofes, principalmente
paraguaios.
À parte certa e compreensí

vel proporção de peruanos e

bolívíanos no Território do
Acre, predominam nas regiões
Norte, Nordeste e Leste as na

cíonalídades portuguesa, ita

liana e 'espanhola, sendo que
na parte merLdional da última

(Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e Distrito Fede
ral) já se observam quotas re

gulares de elementos saxônios.
A composição altera-se subs

tamcíalmeote na regiao Sul,
onde a maior massa de esüan

geiros é constítuída de italia

nos, alemães, japoneses e esla
vos, com umacontríouíçâo-Ia
tina, todavia, ainda bastante

acentuada, tendo-se em vista
a forte superioridade dos pri
meiros súbre os demais.

Estudondo
juntos as especificações do

hospital, arquiteto e engenheiro-eletri
cista traçaram planos. para as instala

ções Assim nasce uma verdadeira casa

de saúde. AIí, tudo é higiénico, atraen
te, eficiente. Por tôda parte trabalha
a eletricidade. Silenciosa e rápida, es

terilizo, ilumino, refrigero, faz funcionar

aparelhos de raios-X, diatermia, tera
pêutica pela luz, ar condicionado, co

municações internas; sinalização e ele

vadores; abrevia e torna mais 'suportá
veis as horas de sofrimento. Para que

tudo funcione corretamente, sem perigo
de interrupção, as complexidades da

instalação adequada precisam ser pre

vistas e resolvidas com antecipação.

I •

DE SOfRIMENtO

I, •

Larga·me...
Deixa-me grilar!

SIRVIl-SE JIINIl� IIJIIIIS 011 ELETRICIDADE

Exponha seus desejes e necessida
des a um técnjco de confiança:
cada caso é um problema especí-

. fico que exige solução ccrrato.

Não hesite em consultar a General
Electric - serq um prazer poder
auxiliá-lo.

Combate a tosse, a

'bronquite e os resf;ia
dos. O Xarope S. João
é eficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias· respiratórios.
O Xarope São João
solta o catarro e' faz

expectorar fàcilmente.

..

I

I
8.084

Prestes e a pasta
_,�o trabalbo

wM ...

Laboratório'
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1�48

Em frente ao Tesouro
do ElItodo

Floria,nõpolis
Dr. H. 6. S. MediDa Farm. Narbi!I.Alns de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Rio, 27 (O Estado) - Ouvi
do a propósito da noticia aqui
divulgada, segundo a qual OI

sr, Agamenon Mag'alhães arti
cula-ra o nome do sr, Luiz Car
los Prestes para a pasta do

Trabalho, o general Góis Mon
teiro disse que isso sería um

absurdo.
O general Zenóbio da Costa,

ouvido a respeito,
.

declarou.
não acreditar na versão.

Interrogado, o sr, Agame-

I
non exclamou:
- "É uma Infamla", E a

crescentou:
- "Desminto-a por- varIas

razões: 1) não tive 'qualquer
conferência com o secretário
geral do Partldo Comunista;
2) não fui incumbido de qual
quer missão por parte do Go
vêrno e não tratei com nin

guém sôbre esse assunto. Essa
noticia não passa de uma gros
seira baleia".

\

Cabelos Brancos � Exame de sangue I Exa.me para verific.:Jção
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificaçã9 da gravidez, Exame <ia escarro,

Exame para verificação de doenc'.ls do

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

#lutovaccinas e transf.u!Jão de sangues,
}:;xame . qu�mico de fa:rinhas, bebida.

café. água., etc.I
.. I I �

Sinal
.

de velhice
A Loção Brilhante faz vel

tar a côr natural. primitiva
(castanha I loura, doirada ou

negra) em pou.o tempo. Não
é tintura, Não mancho e não
auja. O seu uso {l limpo,
facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as co.pos. o prurido, a sebor
rhéa e tôdos as ofecçõe•. po
rositários do cabelo, ouim
como combate a colvicie, re

vitalizando os raiaes capila
res. Foi aprovada pelo Depor--.
tomento Nacional de Saúde
Públioa.

1_-:SNRS.
4SSINlNTES�lamem imediata

mente qualquer írrs
gularidade na entrega
de seus lernass.

A UNRR.A nao

desaparecerá
Lake Sucess, Nova York, 27 (U

P.) - A "perspectiva de uma par-.
ticipação conjunta das Nações Uni
das numa campanha de auxilio ás
zonas devasLadas da Europa e�t�

longe de se transformar em .1.'<::1.1.1_
dade.

_______________________.____ Uma vez que a UNRRA deixo de

I existir, na próxima pr-imuvora,
considera-se com muito 110,1�l)
.provavel a integração de outro
organismo s.emelhantc. Até asore.

12 das 18 nações membros do éon�
selho Econômico c Social da ONU
repeliram ou criticaram a forma

ção ele. outra organização inl ""na
cional em subsLiLuiçãp a UNRRA.

I Na maioria dós casos, esta O) ."i-

I
çfio I iveram por base as difiell1da

______________________-: dos financeiras.

1-
! I

I. QU�R VESTI1I.SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1

1
__"_I_R�!_!��_!�f_l�R_:;_��=-J!O._'_I

_r�_ I)V()G '4Í:-\._DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, S-chmidt1S2 - Sala 5
,

Edifício Cruzeiro "FlorioI'l6polis.
--
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de lima tez...

com aplicações de

.1
- o inseticida de "àção permanente"

,
.

Quem poderá negar que as baratas merecem

a pena de morte ? ... Corno é repugnante o seu

contato!. .. Quantos prejuizos causam aos ali
mentos 1 ... Inimigas declaradas da higiene
do seu lar, as baratas devem ser extermina
das de uma vez para sempre. Agora isto se

tornou muito fácil, com DETEFON - o pode
roso inseticida iíquido, à base de D,D.T. Sua
aplicação é diferente e seu efeito extraordi
aário. Pulverize DETEFON, com as bombas
comuns, no interior dos armários 'e guarda
comidas; nas paredes, portas, janelas e todos
os recantos do seu lar. Faça 7 aplicações,
durante 15 dias, um dia sim, outro não. Para
matar moscas, pulgas, traças, percevejos, etc.,
basta uma aplicação, bem feita, por mês.
DETEFON é absolutamente inofensivo ao ho
R�em. Comece a usá-lo hoje mesmo,

·
•
•
..
•
•
•
•
•

Aplique DETIiiFON de acôrdo om as
í

ns-

truções escritas na lata. P' ça aos seus vi-

sinhos para também imunízarern as suas

casas com DETE"ON. Estabeleça, assim,
um verdadeiro "cordão de isolamento" en ..

tre seu lar e o mundo dos Insetos nocivos.

Coopere para o sucesso desta campanha de

saneamento, promovida para seu bem estar.

UM PRODUTO DA ONl''o�QUfMICA S. A.

Distribuidores para todo o Dra.:

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S. A.

l@J
Rua 11 de Agôsto, 130 - Telefone 2-5359 - São Paul.

A venda fim tôdas as Drogarias, Farmácias, Empórios 1Qe demais casas do ramo. da Capital e do Interior.

-�-�'-
.

_:-= ._

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e .RIVET. Possue um gran.
de sortimento de cosemil'Qst riscados. brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamento.'
para alfaia.tes, que recebe diretamentfl- das

I fábricas. A Casa •A CAPITAL- chama a atenção do. Bnrs , Comerciante. do interior no sentido de' lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .uas compras: MATRIZ em Florian6poU., - FILIAIS -em Blumenau e Lajes.
....................................................................................................... r'.z ..

melhore.
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É um hábito já antigo. Sem

pre que a folhinha assinala 28

de setembro, o salão nobre da

velha Escola Normal, atual

Instituto de Educação, regorgi
ta de, alunos, enche-se de flo

res, perfuma-se de alegria. É

que a juventude vai levar seu

abraço franco e amigg de feli

citações ao "professor Barrei-

1'01>", pelo seu natalício, Há

sinceridade verdadeira nas ma

nifestações: discursos, ofereci

mentos, emocãe e, quando, sob

os aplausos de seus alunos, o

velho mestre d�. Português se

ergue para falar, não são pou

cos os incapazes de contar as

lágrimas comovidas.

Barreiros Filho é querido de

seus, discípulos. Sabe ser mes

tre e sabe. ser amigo. Seu co

nhecimento profundo da lín

gua vernácula - acumulado

progressivamente através lon

gos anos de estudos incansá

veis e de consulta aos mestres

do idioma - � faz admirado

por seus alunos. Sua personali
dade franca - de homem que

sabe encarar as coisas quais
elas são, que sábe ser modesto

sem desconhecer seu valor,
que sabe ser sincero sendo to

lerante o faz prezado de

seus amigos.
Espadachim consumado e ele

gante. no manêjo das armas do

vernáculo, de seus conterrâ

neos recebe Barreiros. Filho a

admiração plena a que faz jus.

I Lira rents Clube
Para o Baile de Aniversário �

POSf'í' 'ria Diretoi-ia do Lira Teni:
Clube, que serão roahzados na',

noite do dia 12 de outubro, recebe
mos gr-ntil convite.
Ao clube e á sua digna dir,�';V')a

"() Estado" apresenta sou a'gradi'J-'
cimento e os votos dp í'elici.Iurles.

�:� * *

Ontem, contrariando a velha

praxe - sempre renovada pe

la sinceridade da homenagem
- não se realiz3lram festas

nem manifestações. É que mes

t.re Barreiros está acamado. O

corpo, callsado, � combalido,

r

Sem coalizão a U .. O.' N. estará liquidada para o r_Gst�\ "da.,
eternidade, se é que eternidade lem resto �..

.

foi nomeado Ministro da Justiça o sr. Costa Neto, .

em substituição ao sr. Carlos Luz•. ,

-,

JOVEM CATftRINENSE QUE SE DISTINGUE

Okasa é o afamado tratamento Hormono
Vitamínal, importado diretamente de Londres.
Sua eficácia clinicamente comprovada no
mundo inteiro é garantida pelos reputados
Laboratórios Hormo Pharma. Londres: -

Okasa, só em embalagem original nas duas
fórmulas, drágeas "prata" para homem e

"ouro'� p�ra mulher, é Us;nll medicação de
preterêncía medical, frequentemente imita
da, mas não i.!1)lalada, combatendo vigoro-
samente: Debilidade sexual, fraqueza mas- O clichê que estampamos apresenta quatro aspectos da solênidade por ocasião da
culina, neurastenia, perda de memória e en tre â« dos diplomas aos [oven s que concluiram em, e âos to último, o Curso Pre-
energia, desânimo, etc., no homem' _ Frí- 5 5

gidez,irr.egularidades ovarianas, idade críti- para tório na Escola Técnica de Aviação em São Paulo. Aspectos esses que focaliza-
Para o monte do Estado, a servi- ca, obesidade ou magreza excessivas, queda

.

ou falta de turgcnCla dos seio�,.,enruga- ram O iovem catarinense Geo Marques. Aspecto I como orador da turma. - II

ço deste -jornal, segudu o Dor . .A.lfre- mento da cútis, etc., na mulher, tôdas essas ao receber o prêmio como primeiro' coloce do , do paraninfo da turma padre Ro-
I deficiências de origem glandular e vítamí-

do Damasceno daSilva, nonso Dire- nal, tanto na idade avançada como no moço. berto Saboia de Medeiros. -- III ao receber o prêmio de especialidade das mãos de
t d R.l·

- - Nas boas Drog. e Farm. ' Informações e'
01' ·e enaçao, pedidos ao : Distribuidor, Produtos Arna um Coronel Americano. - Pela quarta ves sobe ao palanque o jovem Marques para

'-_ Seus cO�)elgas desejam-lhe feliz �;�h!�� �::;�'d���ehor:� s�xl;:���g!;á� receber o prêmio de p.plicação das mãos do ]0, tenente Villela, como 10. co Ioçe do
êxito em todos os objetivos de sua Okasa dá Nova Vida, Saúde, Vigor, Atra- na turma de 38 alunos, Presentemente o nosso [overn e brilhante conterrâneo fá
viazern. I çao

e Juventude a ambos os sexos. . •

J
.

� iniciou o estágio na Base A&rea $antos Du'mont, no RIO de anelro'.
--------�--------------------------------------�----

,�_.--_.,----------------.------------------------------------

FlorBanóPolb, 29 �e Setembro de 19:1,6

Dr. Alfredo Damas
�eno da Silva

Acelon SOllZõ
De regresso dos Estados Unidos

da América do Norte chegou), sex

ta f-eira, pelo avião da Cruzeiro do

Sul, o sr, Acelon Dario de Sousa,
DD. Diretor Gerente dia imporfan
te organização comercial Carlos
Hoepcke S. A. - Comércio e Imdús
tria.

Folgamos registrar a sua volta e

apresentamos-lhe os nossos sdnce
ros votos de boas vindas.

Já conhece
Okasa?

Dr. Cid Amaral Desa.stre de aviaVão em Minas Gerais I
RIO, 28 (AN). -- O avião da Panair PP-PCH que viajava

de Belo Horizonte para o Rio, tentando uma .e terrisegern
forçada segundo uns, atingida por um raio segundo ou

tros, incendiou-se ao bater numa árvore, nas imediações
da cidade Mineira do RIO DOCE, cêrca de doze quilôme
tros da mesma. I

Em Barbacena, estação próxima ao local do desastr.e

Iié se encontra um trem de socorro. Cenas tocantes veri
ficaram-se no local, - O Sr. José de Souza lastimava

amargamente a perda. de sua espôsa e dois filhos
No avião sinistrado vie iave um torcedor do Flernesigo

que vinha ao Rio sómente para assistir ao ;ogo do rubro

negro. Este cavalheiro recentemente havia tirado um mi-
lhão de cruzeiros na loteria. I

I
--------------------------------------------------------------�

Via teuresttI'e, em automóvel par

ticulac, seguiu .para o Rio doe Janei-

1'0 o Dr. Cid 'Rocha Amaral, DD.

Diretor da Escola .f.rudiuslbrial de

Florianópolis, Ss. tem por princi
pal fi,nalida.de de sua viagm, conse
guir a verba pana construção da

nova escola já projetada e que s'e

rá UlI1l1a das grandes realizações de

real utilidade para o Ensino Téc

nico Industríal do nosso Estado.
Corno bons catardnensés, fazemos

sinceros votos paca que o Dr. Cid

consiga GoS seus objetivos.

Novo Interventor do ParanáTeria sido mandado
por' terceiros �'
La Paz, 28 (U. P.) __ Teria Rio. 28 (AN). -- Por ato do Sr. Presidente da Repu-

O autor do atentado contra o blica foi nomeado interventor par:a 1'0 Estado do Paraná

presídenre Outíeres agido por o CeI: Mario Gomes.

conta 'pr6pria ou a serviço de O distinto oficial que durante muitos anos serviu

terceiros? É essa a pergunta neste Estado, conta em nossa terra com grande número

que está sendo feita em La de sinceros amigos que, por certo, muito se alegrarão com

Paz. :Segundo o chefe de Polí- a elevada honra que lhe foi conferida'

cia, o Tenente Oblitas, autorlB .. de Contrerernízeçêodo atentado, agiu por ordem anque..e I
de terceíros. Prometeu o ohefe
de Polícia novas revelação pa- Realiza-se no dia l°. de Outubro, no «Club 12 ue Agosto»,

ra logo que terminem as in- à. 19 horoe , u� banquete em. ho�enagem à data, consagrada em

. _ .' toda a América, a Confraternlzaçao das Clos.e. dos Viajante. e

vestígaçoes a respeito do aten- Representantea Comerciai•.

tado. Enltre'mentes, O diário Não ae trata de um banquete delta ou daquela aa.ociação e

'''LA RAZON" entrevistou a .im, de tocioa os que deaempenham as funções de vendedores, sejam

Progenitora do autor do aten- quais forem os seu. eredos,
. .' _

-

Assim sendo, é de esperar-ae o maior'brilhanti.mo poasível,
tado. Meu filho, disse a mae do corno nos anos anteriores.

tenente, era um homem Os viajantes e J:'epresentantes aqui residentes coso não sejam

bom e calmo. Há alguns dias procurado� por absolut: falta de tempo: poc!-erão dar'a sua adesão

contou-me qUê iria fazer algo à DelegaCia da «ARCESP , à rua Conselhearo Mafra no.33 -- Sobrado.
-- Telefone n. 1.19l.

de bom e grande e que talvez
morresse defeneje-ndo 's�
id.e;:tis. Contou ainda que o te
nente Oblitas na vésp'era do
atentado, desapareceu de casa

sem lhe avisar.

Agradecimento e Missa
Viuva Apol&nia Szpoganicz. Eugênio Szpoganicz e

família, viuva Hilda Szpoganicz e filhoa, Angelo
Szpoganicz, Ladisiau Szpoganicz e família (ausen
te), Carlos Porto a família. Domingo. Reib: e fomí-

Prevl·sa-o do tempo lia, Antonio Szpoganicz (ausente), Ottomar Strauch
,. e família (ausente), sensibilizados agradecem a todoa quanto. envia-

Previsão do tempo até 14 horas ram flôres, cartõas a telegrama., bem como aos que acompanharam
do dia 29: o corpo de seu .audoso e querido aspôso, pae, sôgro, avô e bisavô a

Temno: instavel com chuvas. sua última morada,
Tl'rt'.::>eratJ,lra:. ligeiro declirâo. Aproveitam o ensejo para convidar aos parentes e amigos para

Ventos: do quadrante sul, i;om a'lIIiatirem a missa de' 70'. dia que manda,rão celebrar dia l°. àll 7

,rajadas frescas. horaa na Catedral Metropolitana no altar do Sagrado Coração da

.� �remper�aturas exL�'emas de,ho.ie: ]esua. Desde já agradecem Q todo. que comparecerem Q .e.te ato de

}\1uxIlT.a _6,3 - mInrma 18,9, , -� cristã.
t.

PARA ALIVIAR
10.5 ZUMBID'OS
E A DIFICUL.
DADE DE �I

OUVIR
Se V. S. sofre de aturdimento

catarral e zumbidos nos ouvidos,
. compre na farmácia um frasco de

I PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parrnint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cesse o desprendimento do muco'

nasal na garganta. Parmint é azra
davel ao paladar. ,As pessoas que
sofrem. de aturdimento catarral, ..
farão bem, provando êste remédio,

TOME
.

APERITIVO
K N· () T
nem sempre pode resistir e'

corresponder ,à atividade do es

pírito moço e w,eno de energia.
Já que lhe é impossível vir

até nós, vamos nós a êle, Nós,
que somos todos seus alun.os'-

quem já lhe. não teve que dar
a mão .à palmatória? - pene
tremo-lhe na intimidade dos
cobertores e dos vidros de re.-,

médios, para levar-lhe n.ossos;

respeitos.
Abracemo·lo franca, sincera,

cordialmente � deixen;lOs com

êle nossos votos mais sinceros=
- "Pl,'ofessor e amigo, saú

de, muita saúde!"

(CHING)
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