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Uma frenle dem ráHea inteiriç
.

Brasil, é o ideal. Mas ficará de fato na
. lua dtl ideal, lá 118S. páramos onde moram os ideais, cheios de asas entre hi
as, sem desgostos nem malieias, puros e nus como os azôis que o Sol nos

dá, do inacessível' das distâncias.
'

Apresentarão seus pedidos
.

demissão coletiva
CHI800 AO CAIRO B. AIRES, 19 ru. P.) - Todos os diretores do Banco Cen-·

O ORAL. ANDERS
tral e todos os administradores de várias Instituições

'

contro-·
ladas pelo Estado, apresentarão pedido de demissão. Nenhuma

CAIRO, 19 (U. P,) - Chegou explicação é dada nas modificações previstas, para que estes:
a esta cidade, onde permanece- ímportantes postos sejam ocupados por colaboradores de con-

ará uma semana, o general Wal- fiança do novo presidente Gen. Percn. - Uma circular geral
dylay Annders, comandante do a todos os ministros, recomenda sejam levadas em contas as,

Segundo Cordo Polonês, subordí afinidades ideológicas para cada nomeação, afim de afastar o'

Segundo Corpo Polonês, subordí perigo de incompreensão e sabotagem do programa presíden-
nado ás fôrças Britanicas. ,daI.
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00 inDa mui o !n�a 8 �i ua i�
Jerusalém, 19 (U. P.) - O do nenhuma informação a res-I te âas fôrças britônicae na Pa

toque de recolher em Te! AViV,' peito do paradeiro dos

meS-llestínà. A.o mesmo lemp" re-
�çra suspense amanh� �$ 1� mos. Outra. despacho indica v.elou-s_e �ue Çl��i�. ,W��ina�,
h�a.s, se�undo .u:.na 2nJorma· .. . ..

- llde[ i}qnl$ta. '*tn convidado a
�(U) oitcuü brZtân.ica Entre- que � m.aJor Cluuiunck, OfZCZall""J:ií;«,i1,i:\

J

lt
.

':( .

d S toi t b' <Lut"l·\it"'�� com o a o comts-
mentes confirmou-se que os

e eçurtmçu, oz . am em ��,
'

A
'

'ude' . . raptado ontem á tarde em J:a... 'aU,} so. o que parece, nessa

J
. .u� con:s�g1!zram retirar os ,.' ,

_' �� conferência serão discutidos
iJ�zczazs brz�anzco� rap_tados da rusalén;, Cf.uaii�Q, �êt.�"i! uma \ assuntos que- dizem respeito á
c'ldade de Tel-Avzv, nao haven- conferencuJd�Drn O rf0mandan- segurança na Terra Santa.

__. � ........;;;.� .

,A reelélç�o 'a. Benes
A :r:RAGA, �19 �lJ. t) "'7" A teeleiçãô de 'Benes com votação

una�� na
....sgmnb�v: Constituinte, é fruto da política desen

vol:v!da �{u. IDáiorbl parlamentar comunista em seu intento de
, lIn�� ���. Como se sabe o presidente. Benes é socialista
��:te;o. Mesmo assim, os cemunístas ,foram os primeiros a

�poiar a sua candídatuea, ,

*** Parece querer a U. D.
N. a adesão do Presidente
Dutra às suas fileiras, à

«sua música», como aliás

já foi dito.
Assim, o Govêrnante da

República passaria a per
tencer à oposição política,
filiando-se ao partido que
nem muito a sério o levara

, por ocasião das can.dida
turas presidenciais. '

,

C�m
.

ã adoção' dos prin-
cípios, postulados, casos,

aspirações, homens e go
vernos udenistas, o Gene
ral Presidente abriria mão,
supomos, dos seus pontos
de-vista. Deixaria na estra

da as correntes que o ele

geram, e então, sim, have
ria no Brasil um regime
democrático, direitinho, às
mil maravilhas: arruman
do-se todos os problemas
vitais do País, por artes

mágicas' dos' pró-homens
qrle, só êles, detêm a sabe
doria política e o instituto
de arte de bem governar.

, Honestidade, ciênçia, va

lor, bravura ,e pureza de

processos,. a p enas nos

arraiais do dr. Mangabei
ra se encontram, a pedir
de bôca e a dar de oron to.

*
* *

Será que há campo dis-

ponível para invernar a

maior manada de ovelhi
nhas que já baliram neste

planeta?

..

I IDlaDa a. GREVE GERAL
�OSARIO, 19 (U. P.).- À últimahora foLadiada a gréve

geral que devia ter início boje, nesta cidade. A resolução foi to-
mada em razão de ter a Secretaria do Trabalho e Previdência
determmado ás emprêsas pagarem aos operários sôbre o saldo

correspo.ndente a 194'5. A decisão de'adiar foi tomada sem que
fosse fixada a data pelos trabalhadores no desejo de ver concre
tisadas totalmente as suas reivindicações.

Perderam-se em quatro' pontos
� PARÍS,19 (U. P.) - Os ministros do Exterior se perderam,

hoje, em quatro ]1ontos econômicos de menor importância, nu
ma sessão de duas horas. E suspenderam os trabalhos quando
a questão da linha divisória franco-italiana era o primeiro item
da agenda.

A Síria prepara-se con

tr.a possíveis alaques
BEIRUT, 19 (U. P:) - Fontes dignas de crédito anuncia

ram, hoje, que a Síria reforçou suas guarnições na fronteira
com a Palestina. Essa medida foi adotada como precaução con

tra possíveis ataques.

Oficialmente nada· sabe
LONDRES, 19 (U. P.) - Revelou-se, hoje na Câmara dos

Comuns, que o Govêrno Britânico não recebeu confirmação
das notícias de que o Grande Mufti de Jerusalém teria chega
do ao Oriente Médio. O ministro de Estado assegurou que o re

ferido político árabe deixou París, certamente, com destino a

um país árabe. Mas, oficialmente, o govêrno britânico nada
�abe.

.

·Provavelmente
_

a 15 de julho
Conferên·c'ia da Paz

PARiS, 19 (U. P.) - Foi veiculado, hoje; que a completa
€laboração,do tratado de paz pelas 21 nações certamente seria
convocada para o dia 15 de julho.

Opinaram, ainda que a conferência de ministros do Exte
rior dos Quatro Grandes se prolongará durante mais uma quín
zena, com um intervalo de dez dias, antes da sessão da Confe-
rência da Paz. .

A propósito, a referência feita ontem pelo ministro do Ex
terior da União Soviética, senhor Molotov, debelou parte do

pessimismo oriundo das divergências existentes entre os quatro
grandes, em torno do problema das reparações.

DESCOBERTO· .

UM COMPlOT NA naua
Prêsos numerosos implicados na conspiração

ROMA, 19 (U. P.) - Um

ver-\
descoberto. Numerosas pessoas'i rios outros oficiais, O complot

dadeiro complot monarquís- implicadas na conspiração já monarquista teria sido desce

ta-fascista, para derrubarem o teriam sido prêsas, entre elas,

\berto
pela policia italiana, em

regime republicano e ímplan- o chefe do chamado movimento consequência dU3 prisões rea

tar novo regime ditatorial, ror] monarquista democrático e vã- Iízadas DOse. 1i:::'�imo.'3 di@
<,

•

Encontrados mais de 300
espanhóis na Alemanha

PARIS, 19 (U. P.) - Mais de trezentos espanhois, ínclusí
ve alguns da zona de ocupação russa, foram encontrados na.

Alen�anha. Essa notícia foi revelada hoje pelo sr. Miguel Lo
gencion, secretário da Embaixada espanhola na capital da
França.

I

Girai está satis,feito
.

NOVA IORQUE, 19 (U. P.) - O Chefe do Govêrno repu
b�l,c�no esp,anhol, sr. José GiraI, justificou, hoje, o veto, cujo
.mrelto a Rus�ia invocou ontem no Conselho de Segurança, con
tra a resolução do Sub-Comité de Investigações: E declarou-se
satísfeíto com o rumo que tomaram os acontecimentos.

.

Numa roda de. jornalistas, disse que o delegado Oromyko
agru de "acôrdo com os principios que ele sempre defendeu,
p:rocurando obter que o Conselho aprovasse a ruptura diplomá
tica com Franco".

ISerá representante;'
de tôdas as edito
ras moscovitas
)VIoscou, 19 (U. P.) - Earf

Bownder, ex-secretário do Par
tido Comunista Norte-Ameri
cano, será representante, nos

Estados Unidos, de tôdas 'as
editoras existentes na União
Soviética. Falando á imprensa.
Earl Brownder insistiu em que'
sua visita a Mascou não tem
qualquer relação com a políti
ca americana.

y�m aí o prof,
Fleming

Está sedo represen
tada em Londres "

LONDRES, 19 (U. P:) - �I\::
última peça do escritor espa
nhol Garcia Lorca, assassinado'
pelos fascistas de' Franco em ..

LISBOA, 19 (U. P.) - Com 1936, denominada "Casa de
destino ao sul transitou por es- Bernarda", está sendo levada,
ta cidade sir Florey, que cola- em Londres. Foi uma compa-·
borou com Fleming na desce- nhia 'francesa que montou a
berta da penicilina. O professor peça pela primeira vez, repre
Florey, que é da Universidade sentando-a por 150 vezes em
de Oxford, fará uma série de, Paris, após a temporada de in
conferências sôbre a penicilina vemo, no estudio de Champs
e exibirá films na Argentina, Elises, vindo, agora á Londres
Bolívia, Brasil, Colombia, Perú, afim-de efetuar três semanas
México, e Uruguay. de representações. Embora a.

peça seja representada em'

francês, o que rorçosamente,
.restrínge o número de especta
dores, a fôrça dramática, o en ....

redo e o desempenho dos artis
tas atraíram até o presente mo-
mento grande afluência á pe

WASHH'fGTON, 19 (U. P.) -

quena sala do teatro Mercury;
. ��;���E. :���a:�:: i:�;:� TOME RM,OT';de, seja promovido a maíor-ge- ,

neraL O MELMOR APERITIVO"

Recomendada a
promo�ão de,
Mark Clark

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATITUDE SIGNIFICATIVA
o professor dá. à classe, como

assunto de composição, o seguinte:
"O que eu, faria se fosse mrlioná
rio" .

Cada um dos garotos põe-se lo-

go a escrever, menos Joãozinho,
que fica a olhar para as môscas,
- Como é ]S50 - diz o profes

sor :__ todos os seus colegas estão ,

trabalhando, e só você não faz na-
da! leiam

- "Chauff'eurs" eI'am Ull)'a fa
mosa horda de bandoleiros, na I

França, pelos anos de .1793. Deno
minavam-nos assim, porque tortu-

,

ravam suas vitimas queimando-lhes
os pés.

*

EMBORA .QUE pARECE
INCRIVEL...

'

Um eloquente pregador sacro

n()lrte�runericano -deçlarou, qua.nldlo
se começaram a: constrmr as pri
meiras estradas de ferro, que seda
necessária a' construção de muitos'

""asillos para alojar- 3,& pessoas que
iriam ficar loucas à vista das loco
motivas deitando fogo e pereorren
do o !p,a�s.:.

*

Na Alemanha, os técÍ15cos "pro
v.al'am" que, se os trerns chegassem
pel:cOIl'I)",er" quinze milhas por hOO1a,
os pa5sageÍr()s, deíJtaa'iam sangue
pelo nat'iz e' seri.am asfixiados à
passagem düs rtrmeis.'

*

*

A CÔ1' das gapr,afas illlflue iIllUit.O
Ina conservação do líquido que con

têm. Verif1colhse (rue mULtos lico
l;es, colIJk�erva:rlos 'fim garrafas' bran
cas, adquiTern em pouco tempo

,

mau gôs1:o e pe'l':dernt em qualida
de; ,ellltanto os Jicor,es conserv,ados

, )

Çllll' ga'l'r,af,as verdes Oll pretas per"
Illlanecem incólumes, mesmo qllland.
,e&t'as cstãó expostas à luz do' sol.
D.e"ijem-se' ,em!pregail', ponta'nto, gaIr
rafas, dle oôr encalmad'a, alaran�a
da, ama.rela, verde ou prcta, e 'evi
(.ar as de côr bml1ca, azul ,e roxa..
------

'��-------r--------- __

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

• Pomada não gordurosa,
•

antissêtica, que, combate as

coceiras e c.'upções da pele.
Não requer ataduras,

BELlEMA
para Ec'zematide Infantil

1'�_'''"1.'''''''''''''''''it''''''�''''ol!fCIII_''''',*If''.''''''''''''d t.-..i:d
'

..1 _""' · "'Ia:: _U ""..� II\I!IIIIII:mBElllllMll' IIlIiI_

f" A•.S I l V E I R A
Aos nossos

Agentes
todo' dia esta colu'na

- Pois é iustamente o que eu fa- até O fim
ria se fosse milionári.o:.. -- Pedimo. ávisar por telegra-

SAIBA QUE: ma. quando o jornal' não cheg'ar
E

no me.mo dia.
,

,<111 uma antiga igreja dós Pinos,
nos 'arredm"es· de Manilla, existe
um órgão com todos os seus tubos
:f:abricad'os com bambú. Foi cons

tJ'�tí\do em J793 por um frade reco

Jeto, chamado Diego Cera. O ins
trumento é usado ainda hoje.

Os chineses acreditam que quan-. DOENÇAS :NERV<)SAS
do nascem três cr-ianças de uma só Com os progressos da mediéiJUL

vez, derVeaTI' ser decapitadas porque hoje. as, doenç1l6 neJ;,yosas, quande
f

tratadas em 'temp� são maleR per.
uma pro ecia muito' antiga anuncia feitamente remediiveis. O' �grandei.
que uma criança nascida messas rism9., fruto, da ignorâneia, só pode
condiçôes será o destruidor de seu préiudicar os' indivíduos afetados de

país. tais enfermidades. O_Serviço Na.
*

' eíenal de Doenças mentais dispô.
de um Ambulatório, qne atende gr-.
tujiamente os doentes ,nervosos ln.

digen'es, na Rua D�odoro 22. da. I
l. llVboru. diàrfam,ene..

Reabertura do
'Laboratório;

Radio-Tecnico-Eléctron
Fundado em 1935

Montegem de lI'údioB. Ampli-

I
: ficadofe8-Tran.mi..0:r...
Material . importad" direta-

O direto!', do [ormal , "Repuhli- mente do. U. S� A.
can.", de Spring,field, Estados Uni-

,
,,' Proprietário

'dos, recusou-se a tornas- assenro l Otomitr Georges Bõhm
num dos primeiros automó�eis' ali

I
E'acba Teon' • P f' -

I
,
,I,

- 100 - ro 1881one>

apareci(d1os, dizendo que a:ndar na-
formadó na Europa

qui,lo era inco111!p'atl",el cóm a sua
' Florian6poli.

dügnidlaq'e e a sua posiçã'Ü.
�U(1 João Pinto n, 29 -. S�b.

*

RIA SE QUIZER
A Yiirva:.�,Meu marklo? Aquilo l "---------------..:.

,era nau anJo, ,
'

,A oasU:da: - Do m'eu não posso
dizer o mesmo, porque, Íllfelizmente
ain,da vive.

'

Eh: ..:._ .Já pensaste alguma vez

no que fari,as se tLvess,es os il'endi
'mentos de .um RockCeUer?

Ele: - Nã'O; n:o que tenho pen

sado, mniil:as. :vezes é o qu.e faria
um Rockfeller se tivesse o

olldlena-I Itio qü,e eu' tenho.
'.

*

CURIOSIDADE -:---------__.!

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO 1,El1'OR; Se o+que 'h"

interessa é, realmente, unta providencia
para endireitar o que estiver errado ou

, para que al�tlma falta não se repita; e

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

nhe-a á SEC':J.O 'RECLAMAÇõF,�,
de'O .t<;STADO, qUF o+caso. será levada
sem demora ao conhecimento- de lIue�

de. "direito, rececendo v. s. uma informa

ç�') do resultado, embora em alguns' ca-:
sos nâo sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

C 1rnissár OS de Madeiras
Presta aos seus re-presentados informações criteriosas sôbre

a situação do mercado.

ENDE�EÇOS:
Matriz - São Paulo � Rua Guapor ê, 144 Fone 4-5866

Caixa Postal 5,706. - Telegráfico Abesil.

IFilial: -'- Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil. .

11

'.,_.. '
..

COIII o.produtosdo I.'.ro.. -
lional Ha...".r V. S. obtém
a proleç60 d. f 1 5 anos d.
••periincia e sel'Yiça.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L- ALVES'

Rua Deodoro. n. 35 - Foolis.

Encarrega-se de: compra,. venda, hi

poteca, legalização, avaliação e. admi.

nistração de imóveis.

01"�aniza, também, papéis para com

pra d.e propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

o

II

AUMENTE
seus neg6cios em São
Paulo, confionoo-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

,
ICaixa Postal. 5156
End. Tel.: M�riely

CAMINHÕES PESADOS

INtERNATIONAL

Os caminhões Internacional, líderes na classe dos ca

minhões de grande capacidade, estão sempre prese,ntes
onde há serviço pesado 'a efetuar. E êstes são os ca

minhões que os' interessados desejam possuir quando
estão e}I1' jogo o rendimento máximo e a economia.

Êles vêm equipados com o Novo �otor/lnternational
"Diamante Vermelho" e' oferecem a_ mesma construção '

. ..

c.

�em por cento caminhão que assegurou a

venda de ,maior número de International

pesados do qzte de qualquer outra marca.

•
Peça-nos i.,formac;S8s sem compromisso.
Con'cessionários:
RAMOS & CIA.

AOS SOFREDORES
A Dra, L. Galhardo, ex·médica do

Centro Espíl'i}a-L�ariqade e Amor.
comunica a mudança do seu consu] ..

tó,'io para a rua do Senado, 317, 2"
andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20.00), onde passa

a oferecer os, seus préstimos. Escrev2 •

<letalhadament<; o' nome. idade, ende
reço, enviaudo envelope 'selado e 5ubs�
cri:o 'para a resposta. juntamente com

a importância acima.

• RETIRARAM SUAS CANDT- ,I
DATURAS

Tô4as as bebidas, inclUSIve as
fabricadas em outros Estados
retiraram 'suas candidaturas'
para r€inar nos lares catari�
l1enses, - em vista da certíssi
ma vitória do llperitivo KNOT.

Rua João Pinto, 9 - ex. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - Florian6'polis.

ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIÀL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor: dr_ Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 '_ Fone 54 _ Caixa PeidaI 54

Endereço telesrráfico: "Elibranco" - Lajes - St. Catarina

Resolvido, enfim, seu problema· financeiro!
Adquira 'TUDO de que necessitar,

4 de UMA SÓ VEZ,
pagando PABCELADAME_TE, .

com .. VAl!fTAGE1iS da compra à, vi..,
servindo-se do

.

'SISTEMA
,

C.REDIARIO .,KNOT,
•.upas
calca".'
.'vels
JUdlos
Geladelral
BIcicleta.

J61a5

Llnos
Chapélil5
'Mtal.,iM elétrica. e .anltira..

ArtlCos par. presente.
'

I

Peles
Casacos
Quaisquer artlc"

INOOstRlA, COMOOO E SEGUROS KNOT S. A.

Ex�1 D... I. l' e à. U a. f'7 ....

!

,�
"

o ESTADO
I

Diário Matutino
Redação e, Oficinas á rua João

Pinto n. 5
_ (�

I· DIRETOR DE ,REDAÇÃO: �:
A. Damasceno da Silva 'i

I ASSINATURAS {
Na Capital �

,Anl} ..... , .. , Cr$ 80,Oe',�
Semestre Cr$ 45,00" ft
Trimestre Cr$ 25,0
Mês , c-s

9,0(P�:Número avulso c-s 0,4@< 1
Número avu'so •

domingo .,. Cr$

0'5���
I No interior �

Ano ... , .. '.' <;;r$ 90,1If};·'
Semestre ..... Cr$ �q,O '

Tr imestre .. .'. Cr$ \ 30,0ft\ �
Número awulso Cr$ 0,5 �

; Anúncios mediante contratJ�
I - �
I Os originais" mesmo' não':-,

publicados, não .serão ,.,

devolvidos,
"

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

'

BARREIROS Jo'ILHO

Notas, Políticas

l,"otas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
'SIDNEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas' Científicas
Notas Rurais

Estat.1stica
Nem Tôdos Sa'bem

A, DA.1\lASCENO
Gov,êrno do Estado

Jurisprudncia
V!Íia Militar

• Nqticiár ío do Exterior

Notfctár ío do Pais

Arrtgo« de Redação
LtnlO l\{. CALLADO

�'rônica da Semana,

Pelos Mun ícjptos
,

Magazine
Concursos

Artigos de RedaÇêó
D. F; AQUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar

Fatos Policia 1,;:

Vida SOcial
Vida Feminina

Reltg íão
PEDRO PAU� MAUB.�

\

Esportes.

FARlllÁCIAS DE PLANTÁ&
Estarão' de' plantão. durante o mês de ju

nho, as seguintes farmácias:
'1 '( (sábado à tarde) Farmácia Catar;nen-,

se - Rua "Trajano.
2 Domingo - Farmácia, Catarinense -

rua Trajano.
8 (sábado) Farmácia Rauliveira, - R1l2!>'

Trújano.
'9 D"mingo - Farnlácia Rauliveira _'

Trajano.
15 (sábado à tarde) Farmácia Sto. Agoo-·

tinha - Rua Conselheiro Mafra,

16 Domingo - "Farmácia Sto,' AgostinhO'"
- Rua Conselheiro Mafra.

22 (sábado à tarde) Farmácia Espera�'
- Rua Conselheiro Mafra,

23 Domingo - Farmácia' Esperança
Rua CeH1selheiro Mafra,
I?� (sábado' à tarde) F,arnlácia Nelson -'

Rua Felipe Schmidt,
30 Domingo - Farmácia Nelson - R�,,·

Felipe Schmidt.
O scr\'Íço notu,rno será, efetuado pela Far-

mácia Sto. Agostinho sita à rua João Pintei"

lrnül�iittkdijdrm
TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ,.',,,,, .• ' .'... 131!
Polícia """"""."" ....•••• ;' 103�."
Delegacia O, p, Social .,.",...... 1578','
Maternidade """""""",.... llSS
Hospital Nerêu Ramos ."., .••• , 831;'
S"-nta Casa .',.'"",,'." ..•.• ,. 103�,"
Casa de Saúde S, Sebastião ".... U5l,,'
Assistência Municipal "',."".,,. 166""
Hospital Militar .'"".,.',." •• , 11",1
14G B. C. . .. , .. ".,.", ..•.. ,.;. 153�
llase Aérea .... "." .. : _", ',. • • 7{11f '
7" B. L A, C. ." ... , "... 159t·
Lapitania dos"porto•.. " ', .... , 1388.
16" C, R, .•... "" ',.,..... 161lt<,
Fôrça Policial, ,., .. " .. , .. ', ..• ,. 1203',"
Penitenciária ";,,, , •.•. ".,.... 15111"
"O Estado" ."."............... 102l<'
,"A G"\zeta" ,.,.,.: '

.•. , •• , .: . . •• • 1651<,'
UDiário da Tarde" .',' .. '" .. ,.. lS7�o'
L, B, A. .. ".,.;-;"" ,.... 1643"
Emp, lfunei�ria Ortiga , ', ••• " lO;lS,I

J
Deseja obter
emprego?

Procure então a' nossa GeriJl,.
cia e preencha a nossa '''ficba de.·
informações úteis'!, d"ndo tid.."
as indicações possíveis, que ,t.,....,
mos prazer em recomendá-lo (a)'
aos interessades,·na· aquisição 1t3l''''
'!)OM fUnCÍQDlÍ'rios' (as).
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PROCESSO· EM PAUTA PA..

RA JULGAMENTO
M:ÊS DE JUNHO

.CÚRIA' METROPOLITANA Dia 21, ás H horas:

PROCISSÃO DE CORPUS 'CHRISTI
PROCESSO N<' JCJ-73j46

EDITAL RECLAMANTE' Olímpio
, .

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, })<)r mercê. de Deu-s e da Santa Sé Apos-
.

tólica, Arcebíspo MetropolItano de Florianópo1is, Doutor em Cânones Assistente' Mrunoel Quadros
"O Sólio Pontifício, Prelado, Doméstico de S. S., Conde Romano, etc.

'

R..EJCLAl\1ADO·'Aos que o presente edital virem, saudação, paz e bênção em Jesus Cristo.' Fa- .

zernos saber> que, sendo. o. próximo dia 20 do corrente, consagrado à magna soleni- Brito
dade de, Corpus Chr ístí, em que se homenageia a Própria Divindade no mistério .

• _ •

do Sanhss:mo Sacramento; e, par!'l atender aos justos desejos de nossos amados OBJETO: Indenização, ' aV'l-
diocesanos: Havemos por bem deterrrunar para aquela data a solene procissão do. 80 pré f" f ICorpo de Deus que se verificará corno segue: '.

. -, eVlO, erlaS, O gas se..

Reunidas as associações relígíosas abaixo. específicadas, e naquela mesma m<3ll1ai,s e horas. extraordi"'�";�
ordem, dentro. e no. adro da Catedral, um pouco antes das 16 hüras - 4 ela tarde

. fU �.o.g,••

- desfilarão. ao sinal dado., len�a, .cüntinua, e ürdenadamente, e precedidas da as,
Cruz prücessIOnal, e sob a dlreçaü Imedlata düs revmü·s. sacerdotes chanceler e

a�xiliar da Cúria, que acompanharão. o. préstito. obedecendo ao segUinte itine-
-------.......--------

ral'lO:
'

Praça 15 de Novembro - lado do Palácio - ruas Visconde de Ouro Preto.
BATIZADO Artista Bittencourt, Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, rua Vfscvnde dé

Realizou-s,e a Cate.dral Me-
Ouro Preto, Praça Pereira e Oliveira, rua Arcipreste Paiva, Catedral. .

A bênção, para que não. haja interrupção do. préstito.. será dada no. adro da

trópolitana O batizado da 0Ta- C2.tedral, pa;-a alcançar a todos os fiéis. ,.' " ..

, ,.,. lo>.. A ürdem das entldades e assüclações. no prestItü, sera a seguInte:
CIOSa menIna Silvla dIleta f1- Cruz prücesslOnal, Instituto. Coração de Jesus, Congregações Marianas Femini-

lh;."""...... d'
!. nas, ASSOCIação. de Sta TeresInha, Damas de Candade, Apüstolados, Ordem 3R de

Jlll.lla O SI. dr. MarCIa porte-, São FranCISco., Feminina, Congregações Marianas masculInas. Irmandades, segun-
Ila engenheiro chefe da Cia elo a ordem de prece51êncla üu costume, Ordem aR masculma, e por último., a 11'-

, '.
. mandade dO DlVm� orago, a Irmandade do. SS. Sacramento., .

Stdernl1gica Nacional I Depar- Cada aSSOCiação. deverá apresentar-se cüm os "respectIvüs estandartes e distin-
"_.,, twos, São. permitidas cnanças na proclssão, só vestIdas de anjo para abrIr o. prés-

tamento de Tuba:rao, e de sua

I
tltO, que desillará cümo acima se dIsse, sem quaisquer interrupções na marcha.

, d Ald W Os fiéIS e famílIas que não puderem acümpanhar a p�oclssão deverão. postar-se
exana. esposa a. a en- nos passeIOs das ruas do. trajeto, para assistirem a sua passagem. O mesmo, farãc

dhausen Portela. üS colégIOS, _püstand,?-se ao. l?n�ü düs passeiüs,. . _ .

. .

I
Para aSSIstIrem a proclssao de Cürpus Chrlstl deveraü achar-se, a hora mar-

ServIram de w.dnnhos, o sr. c8.àa, tüdüs üs clérigüs de ordens menüres e sacras, seculares e regulares, existen-

...:J�� C· '1' M h�·À p. te" tes na capital, para o que ficam por êste cünvücadüs,
.

UJ., e 'la ac aiuO 01'. ta, re- J Aos .fiéis recomendamüs o m1\i9r. respeito. aO. SS, Sacramento., em que está ver-

Presentado p'elo sr' Reinaldo, dadeira, real e. substancialmente' cüntIdo o. Corpo. de Nosso 'Divino 'Salvador, Outros-

.

.

SIm recomendamos-lhes tenham drnadas as ruas e as frentes de suas casas, em

Bnto e a exrna. sra. Carmen homenagem ao tão. augusto mistério..
,

'

W ,',·t Hipütecandü li tüdüs, anteclpadamente �s. nüssas hUlmldes, bênçãos, nutrimos a

'en:dhausen Brl! o. certeza que tudo. correra para a maIor glOria de Jesus Sacramentado. e honra da

religião. em geral.
Dado. e pass'adü nesta cidade de Florianópolis sob Sêlü de Nüssas Armas e Si

nal do Chanceler do Arcebispado, aos 18 de junho. de 1946.

(Ass,) Cõnego Frederico Hobol-d, chanceler do. arcebispado.. José Renato. de

Sousa, provedor da Irmandade do. SS. Sacramento.'

I
DR. LAURO DAURA .

- 8imultanearn.ente -

Clinica médica de adultos· .' Odeon Im<nPm ....

Moléstia de senhoras - Partos _ Vias
.

1:'"-1."_
Urinárias

. 5,30 e 7,30 hrs.. 7,30
Cursüs de Especialização. 110 Hospital das - Sessões Chi'cs _Clinicas de São. Pau>o

'í Tratamento EspecialiZado. das Inflama- ACUS.A!ÇAO C"""'-A
ções Croj'ücas e Tum<)res -do. Aoarelho

'. �

Genital Feminino. Cürrimentüs e das Ai- Com: Michael O'Shea, Trud.-
teraçóes da Funçã:o Menstrual - (Do� dy MarshaJl e Lloyd Nolan'.

. ,es, Heql.orragias etc)
Assistência Pré-Natal (Vomitüs e In- Um f�"- 1 tr' te
tüxicações da Gravidez, Viciüs de Posi-

- - J.J!llle e e lZ3lIl: e
.

ção. etc). que abala os nervos mais 00-
Curas Rápidas das Infecções Goriocüli- 11'.dos I.cas Cronicas e de tOdas as suas CompU-
cações sob Contrüle' Endoscópico e de No nrOO'l"ama ',' 1 _ NQtíC'<lSLaboratórios .� lo>� """

Tratamento Modemü de Sifilis - mce- da Semma - DFB.
ras e VariZes .

FiSioterapia - Diatetml.a - blira � - Tradicão Holandeza
Vermelho ' Sh _...

.:II

I
.Consultas: lO�� ás 12 e 2 ás 5% '

01. lo.
Consultótio: Rua Tiradentes 14 (5° Sü- :3 - A Voz do Mundo

brado.) Fone: 1.663 \
.

.

ResldêncJ.a: Rua Tiradentes 1 (Sobrado) Atualldarles.

Dr. (URNO
_Ue •

PreçOS: Od.eon: - C,r$ 3,60,
G..

" 2,40 e �,OO. �r�l - Cr 300
GALLETTI (Único). .

'

A D V O G ADO' Censura: "Livre" - Crí�
Crin\•• cÍlI'el ça,s m�� d�, 5 anos podf'rão

ConstituiçãO d� Sociedade. entrar as 5,30' horas.
.

NATURALIZAÇOES ..........••
'
••.•••••

Trtuloa Deoloratórios
Escrit. -- Praça 15 de No". 23,

l°. andar.
Relid. -- Ru.o. Tiradentes 47.

FONE -- 146�

20 d.e Junho

. .A.NIVERSÁRlOS:
EVANGELIA KALAfATÁS

!=ez anos, ante-ontem, a gentil
.:,snta. Evangelia KalQfatá�. aluna
-de Eacola NorIllal. filha do' an'
Ciriaço J. Kalafatás e da. Eutoqu�

- Xolafa tás. .

Catolicismo
Q 5ANto' DC DIA

*
A Festa do Corpo de Deus

,

HANS BACKMANN • I

Marca. a data de hoje O nata-l ., ,

.Hcio do noaao t' d
•

" Na prunerra metade do século

'.neo "'nr HansesBImak o contde.rrd. I 13, teve a B. Juhana Cormeltens re-
<T ac mann, 19no r' d tei d C '11

..gerente da f"'rna LiIToniUil & Ula ,I "�fglO-sa o l1dl0S elfL?,
. 'e rom. �iI1-

peata. praça Radl' d h
' ,. !to 0'11,1, perto elege, .

uma visao.
. Cu o a vc rrea U' I

' b
.

. d 1 'h'
·,·onoa em 'nollsa cap t I b

' ,

v. la e a, so a amagern a ua c ela,
• . 1 a , . ISOU e ta- �_.l

., +.' N' h.

,::zel' dada. lIuas exc
" o ano to'UlCSJ.aSuj'co. a unagem a-

.' epClonou qua- . �h· J ,.
· -lidades um "allto' C'I 1 d b

Via uma mancna esoura, e UJIIlUOO
• rcu o e ona " I' 'f',amigo"...... que por e e t

. entemd'eu que e a sigrn reava que
• , � t o. mUlto.e f . fI' 'f'.-.I'saoziJ·aréio pOZ' &8se'- a' altava ruma esta pana a g ori ica-

,. . USplCloao -
. S (..�. do AI.acontecimento, O. «O Estado» cum- ç�o. C!-0 SItU JaJcr�nent? t�.

_primenta-o efUlivamente Dh-igiu-se a Roberto, BISpo de Lié-
,

ge, ao arcedaago Jacó Pantaleão e

SRA
. ao monge domsndcamo Hugo. Estes

. MARJIETA CORRÊA examinavam a comunécaçâo de Ju-

,
Regista a efeméride de hoje liana. Falecendo o Bispo pouco de

. o transcurso do aniversário pois introduziu Hugo, que. entre

.natalícío da exma. sra. Marie- tanto fora nomeado Cardial-Legado,
ta

.

a festa d.o Corpo de Deus em Lié
:. Cúrrea, digna esposa do sr. ge e nas ,d.'ÍQ�eses vizinhas. Em
.dr. Ilmar Corrêa, A ilustre da- 1264, Jacó Parrtalão foi eleito Papa,
.�a, dotada de 'excepcíonaís tomando' o nome de Urbano IVo., e'

virtudes, terá oportunidade de ele estendeu a dita festa á toda a

b d Igreja. Stg Tomás de Aquino escre-
. 1'ooe er, a sociedade floríano- veu o oficio festivo. Por meio desta
,'poUtana inequívocas demons- festa e, principalmente, por meio

trações de apreço nesta efe- da procissão teotórica, quer a 19I�e-
.méríde,

�

ia avivar a fé dos católicos na pre
sença real de Jesús ma sagrada Hós
.tia. E não há, para o católico, nada
mais natural do que' esta homena
gern publica ao Rei Eucarístico,

,*
'

BTA. MARIA GOMES
<{

.
Festeja, hoje, mais U!Il1a pri

;
/. mavera, a gentil senhorinha
.,I'vlaria Gomes, gracioso ele
_menta da socieda:de local.

*

'"

SRA. MA.lHA BAYER
·AMORIM

Aniversaria-se, na data que
.hoje transcorre, a exma. sra.
_Maria Bayer Amorim. Campollno Alv.s

tA Antonta Alves
SRA. CLOTILDE TARANTo"

VEIGA
A data de hoje assinala o

,transcorrer do aniversário na

.taíícío da exma, sra, Clotilde
"Taranto Veiga.

pesao as de
sua bmlZi!Hle o nascimen

to de seu filho AN"tÔNIO
CARLOS, ccorr iao na M�
ternídace, no dia 17 do

corrente.

JOÃO SCHMIDT
Transcorre na data de hoje

';0 aniversário natalício do sr.
· JOão Schmidt. •

I
_SR. ARTUR RAMOS' JUNIOR

Faz anos, hoj-e, o sr. Artur
· ::Ramos Junior.

do S1'. Campolino Alves 'e de sua
exma. esposa; da. Antonía L.
ALves, com o nascimento de
mais um robusto garoto, ocor
rido a 17 do corrente, na Ma
tem1idade de F.lorianópolis,
que recebeu o nome de Antô
nio Carlos.

IWILSON FERREIRA DA LUZ'
Na datta que �oje tmn:scone,

,,1defltti o ani'Versário natalício
. r'do sr. WiJson Ferreira da Luz.

,

':li:

STA,.ESTELA RODRIGUES
A -efemér1de que hoje tran.s

',CODre assinala mais uma festi�
va 'primavera da prendaIda se

.nhori'ta Estela Rodrigues.

:PROFESSO� '"luTA DA COS-
TA MALHEIROS

" Aniversaria-se na efeméride
· >de h'Oje, á exma. sra. professora
· ..lUta da Costa Ma:lheiros.

Enfermos:
ho.pitalizado. no Meni

no DeuI. quarto nO. 11, ó expe
dicionária Pedro Gevaard Ferreira.'
que. pode. contudo. receber 'IIiaital
da amigo•.

Acha-Ie

*

TÚLIO FERRARI
Faz anos hoje ,o sr.

·

Ferrari, oficial
\ da nossa

· nha Mercante.

-

VI.A,.JANTES:
ZAl"fZIBA:R LINS

Procedente do Rio de Ja
neiro, chegou a esta cidade o

sr. Zanzibar Ltns. Há mUltos
anos afastados de Santa Gata
rina, de onde t 'fjJho, vem a

Florianópolis em visita aoo

* seus parentes e a.rn1gos, dos

!MENINA VILDA MARIA quais tem recebido muitos

DUTRA cumprimentos..
Transcorre, hoje, mais uma Mov:iJmen.to de passageiros

,ie15>tÍva primavera da graciosa da panair do Brasil S. A. no ae

menina Vilda Maria Dutra, . roporto de Florianópolis:·
* Dia 17: Pr:.ooedenteS do Rio

,MENINO NELSON MUIRILO de Janeiro: Elli,sabeth Bridger,
DE .sOUZA .Joan Briplger, Norma Gone-

Faz anos hoje o tn-teligente Ben, Flar.entino Santos e Jçb.n
menir:lD Nel'SÔn Murilo de Sou- .

F!reeland Roper.
Dia la: Com destino ao Rio

de, Janeiro: Atalibio �vedo,
Jorge Alvim Franco, Padre Al
berto Fugei', _ Celina Duarte

Eneontra-se em f.esta o lar Pinheiro e John Freland Roper

Túlió
Mari-

MENINA NEUSA SOUZA
Festeja, hoje, mais uma pri

lflilavera a galainte menina Neu
iSa Souza.

.

�a.

�ASCIMENTOS :

SfIANGAI LIVRE DA DOMINAÇÃO JAPONESA. Sha.nghai,
grande pôrto do Oriente, está novamente aberto ao comércio

mundial. Uma vista parcial da importante' cided e

e· pôrto do Extremo Oriente. (B. N. S.) .

O

A Rússia apresenta nova, proposta
para e controle da energia atômica

NOVA IORQUE, 19 (U.. P.) - A propósito da outra res

posta . ap.resent�da pela Rússia ao plano .norte-amerícano para'
controle da energia atômica, foram divulgadas outras bases do'
ante-projéto soviético.

.

Segundo êsse ante-projeto, as nações signatárias se com

prometeriam a não usar bombas atômicas em circunstância,
alguma; proíbír.a fabricação das mesmas ou 'o armazenamen

to de tais armas e destruir, dentro de tres meses da ratífíca
(ião do acôrdo, tôdas as bombas existentes.

Jus liça Trabalbista
--------_"..-------------------_ .._.--_.

Israel

ODEON
As 2 horas

Elegante Vesperal
A RlOSA DO \TEXAS

Cam:, Roy Rpgers e Dale
Eavans,

'

"

JORNADAS HEROICAS
Co�: Gary Cooper e Jean

Arthur. -

Preços: .Cr$ 3,00 (Único)
Gerall - 2,00.

,

.

"ln1:p. 10 anos".

NOVO HORÁRIO DA

I
_""__""'_UU....IIll�
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LIRA TENI8 CLUBE�·Dia

EXPEDJE.'\'TE DA PRESIDf:NCIA
.

Processos distrib-uídos
Ao sr. Jairo Cal lado - Dois projetos de

decretos-leis da l-refeitura de Lajes, que dis
põem sóbre a lienacao de terrenos pertencentes
ao Patrimônio M:unidpa1.

Resotu ções expedidas
RESOI,UÇÃO N. 95

É aprovado, nos termos abaixo, o projeto
ele decreto-lei da Prefeitura Municipal de In
daial, remetido com o ofício n. 62/1.i82, de
5 de junho de 1946, do Departamento das Mu
nicipalidades.
Texto do profeta de decreto-lei 1MS têrmos e-,n

qlle se acha "'redigido I
Art. 10 - O prédio em que se acba insta

lado o
.l Ginásio São Paulo ", 110 distrito de

Ascurra, fica isento do imposto predial, en

quanto nele funcionar o 'referido Ginásio e
fôr ministrada instrução gratuita à infância
desvalida.
Art. 2° - f:ste decreto-lei entrará em vigor

na data da sua publicaçào, revogadas as dis
posições em contrário.
Florianópolis, 14 de Ümho de 1946 .

Severo Simões, vlce�jJí:esidente,' no impedi
mento do presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 14 de junho de 1946.
Nelson Meia Mechado, oficial. adrninistrati

v-o. classe 1, respondendo, pelo expediente da
Secretaria dêste Conselho.

RESOLUÇÃO N. 96
É aprovado, nos têrmos abaixo, o' projeto

d.e decreto-lei da Prefeitura Municipal de Ca
cador, remetido com' o oficio n. 60/1.174, de
3 de junho de 1946, do Departamento das -Mu
nicipalidades.
Texto do ,proieto de decreto-lei nos têrrnos em

.

que se acha "reâiçído •

Art. 10 - Fica a Prefeitura Municipal au

torizada a doar, ao Sindicato dos Oficiais
Marceneiros e dos Trabalhadores nas Indús
trias de Serrarias e de Móveis de Madeira
de Caçador. um terreno situado na zona su

burbana daquela cidade, com a área de 800
metros quadrados, confrontando ao norte; e a

leste com ruas sem nome, ao sul com terras
de "Ricardo Pierdoná e. a oeste cO'1n a proprie
dade de l\1'atul'ino- Borges da Luz, afim-de
que o referido Sindicato nele construa sua se

de social.'
..

Art. 2° - Êste decreto-lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas as dis
posições' em contrário .

Florianópolis, 14 de junho de 1946.
.Sei-cro Simões,- vice-presid-ente, no impedi

mento do presidente.
Publicada na .Secretaria do Conselho. Admi

nistrativo de Estado, em 14 de junho de 1946·.
Nelson Moía Mócliado, oficial administrati

vo, classe I, respondendo pelo expediente da
Secretaria. dêste Conselho,
7Sa. sessão reoimentat, em 15 de junho de 1946
À hora reg imenta l.. sob à presidência do sr.

Severo Simões e co-m a presença dos sra. con

selheiros José Benedito Salgado de Oliveira e

.Iairo Callado, o sr. presidente substituto de·
clara aberta a sessão, funcionando como se·

cretário, o sr. Nelson 1\laia �Iachado.
E:rpedie"te

O sr. secretário faz à leitura da ata da ses·

são anterior, que posta em debates, ê apro�
vaela sem emendas.

O sr. Isecretário procede à leitura dos se·

guintes documentos:
- ·Ofício n. 71, do Departamento das Mu·

nicipalidades, encamin.hando O-S processes ns.

236, da. Prefeitura de Pôrto União e .333,' da
Prefeitura de Urussanga;

- Oficios das Prefeituras de São José e

Canoinhas. enviando cópia dos atos oficiais
baixados por essas Prefeituras.

Ordem do dia
A Casa aprova, por unanimidade de votos,

o 'parecer n. 97,

EXPEDIE:'\TE DA PRESIDf:NCIA 'IResoluções exped�l:das
RESOLUÇ11.O N. 97

É apt·ovado, .....nos têrmos abaixo. o projeto _
de decreto-lei da Prefeitura :Municipal de Bom

..,....

Retiro, remetido .com o ofício n, 58/1.158, de
IOde junho de 1946, do Departamento das Mu·
nicipalidades,
Texto do projeto de d(Xreto�/ei nos' térmos em

que se acha "redl:gido
AI'L 10 - Fica aberto, por conta. do salâQ

do �xercício' ante.dor, o crédito especial de se·
te mil e ilovecentos cruzeiros (Cr$ 7.900,00),
destinado Jà regularização do pagamento de
dívidas contraídas, peja administração do sr.

Ecielberto Basilides de Olive'ira, sem a neces
sária verba.
Art. 20 -- h:ste decreto-lei entrará em vigor

na/.d�ta da 'sua p.u�licação_, revogadas as dis
pOSlçoes em contrarIo.

Florianópolis, 15 de junho de 1946.
Severo Simí5es� vice�presidente, no imPedi·

mento do presidente. .

Publicada na Secretaria do Conse1bci Admi·
nistrativo do Estado, em 15 de junho de 1946.

Nelso11 lI1aia· Machado, ofidal administrati·
vo, classe I, respond�ndo. pelo exp·�qiente da
Secretaria dêste Con��

.

74a sessão regimental, em 14 de' junho de
1946

A hora regimental, sob à presidência
do sr. Severo Simões e com a presença
dos srs. conselheiros José Benedito Sal
gado de Oliveira e Jairo Callado, o sr.

presidente substituto declara aberta a

sessão, funcionando como secretário, o

sr. Nelson Maia Machado.
Expediente

O sr. secretário faz à leitura da ata
da sessão anterior que, posta em deba
tes, é aprovada sem emendas.

O sr. secretário procede à leitura dos
seguintes documentos: ..

- Ofício n. 69,. -do Departamento das
1\IIunicipalidades, encaminhando os pro
cessos ns. 354 e 355 da Prefertura de La-

guna - Distrfbuidos,
.

- Ofício da Prereitur,â 'de Concórdia,
<enviando cópia dos atos oficiais baixa
<dos por essa Prefeitura - Vistas. aos

srs. conselheiros.
- Ofício n. 70, .do Departamento das

Munícipalidades, encaminhando cópia
<dos pareceres do Consultor-Jurídico dês
se Departamento, exarados com referêri
-eía aos atos baixados p€los srs. Prefei
tos Municipais de Campo Alegre, Bi
guaçu e São Francisco do Sul - Vistas
aos srs. conselheiros.

Ordem do dia
A requerimento do sr. conselheiro

.Jairo Callado, foi adiada a discussão do
parecer n. 98.
A casa aprova os pareceres ns. 95 e 96.

", Vão à impressão os pareceres
"

n.99·
A Prefeitura Municipal de Laguna,

}:lar iptermédio do Departamento das
Municipalidades, submete à considera
,ção dêste Conselho Administrativo um,-

projeto de decreto-lei -que dispõe sõbre
a abertura' de concorrência pública pa
Ta a construção e .exploração do Merca-'
do Municipal daquela cidade.'

O projeto veio acompanhado da expo
sição de motivos apresentada pelo sr.

:Prefeito, como também do respectivo
-edrtal de concorrência a ser publicado.
Do . processo consta os requisitos apre

sentados pelo Departamento 'de Saúde
Pública· do Estado, que são considera
dos indispensáveis à aprovação do pro
jeto das obras, por aquele Departamento.

O edital foi substituido pelo 'que foi
elaborado no+Departarnento das Muni
cipalidades a título de padrão (cópia
.anexa) ,

.

O processo está amplamente informa
do, d,êle constando .·0 projeto de decre
-to-lei e)aborado pelo· D. M.
Por considerar justo, o pedido sou pe

Ja .sua .aprovação," e por isso, ofereço ,<
-Casa o seguinte

-.
' Projeto de resolução

O 'Conselho
.

Administrativo 'do Estado
.aprova, nos têrmos em que ·foi redigido
pelo Departamento das Municipalidades.
o prbj'eto de decreto-lei: da Prefeitura
.Munícipal. de Laguna, constante do pro
-cesso n. 23·i:li46:

S .. S., em <Florianópolis, 13 de junho de
1946.

.

Severo Simões, relator.
N. 100

A Prefeitura Municipal de Laguna, por
intermédio do Departamento das Muni
palitlades,

.. submete à consideração dês
-te Conselho Administrativo um projeto
de decreto-lei que dispõe sõbre o Impos
io Territorial Urbano a ser instituido
por aquela administração, fixando sua·
jnci<:lêwcia· e prescrevendo suas normas
4:le lançamento e arrecadação.
Pelo sr. Diretor da Secção Legal do

Departamento das Municipalidades foi
elaborado novo projeto de decreto-lei
'qúe tomou o n. 42 e está junto aos autos
(fls. 10).

.

Entretanto, como se trata de matéria
dependente da aprovação d'o exmo. sr.
'Presidente da República, conforme pre
·ceitua o art. 32, n. VIII, do rlecl"etn-]pi
federal n. 1.202 de 8 de abril 'de 1939,
.apresento à Casa as seguintes

Conclusões
la - O projeto de decreto-lei da Pre

feitura Municipal de Laguna que insti
tui o Imposto Territorial Urbano, conS
tante do processo n. 347/46, é conside
rado como tendo sua vigência condicio
nada à aprovação do exmo. sr. Presiden
te da República.

2R - o. Conselho lI.dministrativo do
Estado opina pela sua aprovação;. no�
têrmos em que foi redigido pelo Depar
·tamento das Municipalidades.

S. S., em Florianópolis, 14 de junho de
:1946.

Severo Simões, relator.

N. 101
A Prefeitura Municipal de Blumenau

'Submete à apreciação dêste Conselho o

projeto de decreto-lei em que altera a

redação do art. 10, e seu· parágrafo do
decreto-lei n. 69, de 5 de setembro de
1942.
A medid.a é acertada e está ·perfeita

mente justificada em minuciosa exposi
ção de motivos apresentada pelo edil
daquela comuna.

Pronunciando-me favoràvelmente sub
meto à consideração dos srs. conselhei
ros o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que se acha re

digido, o projeto de decreto-lei da Pre
feitura Municipal de Blumenau, enviado'
com o ofício n. 65/1.198, de 6 de junho
de 1946, do Departamento das Municipa
lidades.
S. S., em Florianópolis, 14 de junho

de 1946.
Jairo Callado, relator.

22, sábado,

'I
Realizada a o��r�
ção com pleno ,eXI to
Avelarieda, 19 (D. P.) -- o •.

Dando Garcia Diaz, realizou, C·ÜIllíl:

completo êxito, a operação de e:"(

tração de urna bala alojada no 00-

ração do rnenino Muotin Chezzo,
o qual recebera lU11 tipo naquele
órgão vidal e que, sobrevivendo.
melhorou sensivelmente a ponto de

ser possível tentar-se ��11a 'opera

ção. A delicada i:ntervenção foi

reahizaida na presença de numero

sos f'ac:uHa.tivos daqui, O garoto re

sistiu estando, 'agora, submetido a

rsgorcsos tr-atamentos. Os médicos

de.clara'l'al1l que só após de decorr'i

das 24 horas poderão fazer prog
nósticos.

..

'.'

DURANTE TODO DIA.

nos VAReJOS

R""""w_
- �

�"""""""""""""............es.."""�

Laboratório
Clínico

Dr. H. G s Medina
farm. L.

JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alns de Souza

da CosIa Avilci

Rtídios i Válvulas. E.to�iliza
dores, Transformodõres,

Condensadores. Toca-dillcos.
Antenas simplell e para

automoveia.

I
I

1--------------------

RUA

Florianópoli!!

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Exame de B,,:ngue. Exo.me para \'eritic<lção
de cancer, Exame de ue ino , Exame 901'0

verific.ação da g�aV'idez. ExaloU <ie eicarl'o.
Exame pare. verificação de doenças da
lJele. boca e cobelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
llu'toV'QCcmos e tr<1nsfu�ão de
Exame quJ:mico de farinhas,

café. cigua81, etc.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro ..

I
songues,
bebtdc,

todas as I

fARMACIA .ESPERANÇA
•• P...:.aee.tleo !fILO LAU8
lIe,. • ....u _.. • _�

..... ...................... - __,,11M - .......... •

� .. lNwPaella.
--,. .,.... ........

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_-

1�DV()GF�DOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. l. l, DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe 'SchmHt 52 -- ::;<11a 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Novidades
semanasNAO É NOÇIVO AO�

Sedas, Casi��ras e Lãs

CASA SA.-rA aos
OR I__'4f\ '�DO ....

, _ '." 'I·

\
Rua COlselbeiro Mafra, 36

/> Cai"a Postal 51
•

_/

.'
SQ'l\ �{'Pl�LLl

loja e §ohreloja � Telefone 1514 (rede interna)
Entl. Teleg�: '.((Scarpelli)) __ a Florianópolis---

II Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LUBE DOZE DE AGOSTO Dia de São Pedro, 29 do corrente, com início às
<N oite DO Arraial».-Soirêe a caráter, com números de música e canto; Salões à ·caipira. -De
aües,- Vará, mf}Jad'O, aipim, batata doce e fogueira. 4s mesas serão vendidas. a Cf. $ 20,00, e

oderão ser reservadas na Secretaria do Clube. Dia 30 Dom'ingueira Infantil com iDí�io às 16 boras.

! tinvêrno �� Estado

21, horas:

Decretos de 12 de [wnho de 1946

O IKTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acordo com o art. 15, item III, do de

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de .•

1941,:
Manoel Koronba para exercer o cargo de

Condutor, padrão J, do Quadro único do Es

tado (Diretoria de Obras Públicas), criado

pelo decreto-lei n. 158, de 31 de maio de ••

1946,

Alípio Francisco de Castro pera exe ..·cer 8

cargo de Condutor, padrão J, do Quadro ÚRi

co do Estado (Diretoria de Obras Públicas)
cr-iado pelo decreto-lei n. 158, de 31 de maio

de 194'.
Decretos de 13 de j1mho de 1946

O INTERVE:-<'l'OR FEDERAL RESOT.VE
TrclIsfeJ'ir:

De .acôrdc com o art. 31, alínea b, combi

nado com o artigo 34, do decreto-lei n.

1.299, de 20 de março de 1945:
Laur-indo José da Silva, soldado da Fôrça

Policial do Estado, graduado no pôsto ck Ca

bo. para a reserva remunerada, percebendo o
I

vencimento anual de' Cr$ 3.777,60 (três mil

setecentos: e setenta e sete cruzeiros e sessen

ta CCIÜa\'{)sJ, co-respondente ca 27 anos de

serviço.
.

"[<efarmar:

\

-__'___--�IIr=m=an-::id--=a:-=;-:de�d�oS�en�bo�rl�piilli-R�E;;;;';;;;;;;;Z�A;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;D;;;;O�;;;;L-'E-IT-O�R-tItI
-.

Jesus dos Passos e

Hospital de 'Caridade
CORPUS CHRrSTI

De ordem do senhor Irmâo
Provedor tenho a honra de con

vídar os srs. Irmãos e Irmãs,
para comparecerem quinta-fei
ra, dia 20 do corrente, ás 15,3.0
horas, .na Sacristia da Catedral
Metropolitana afim-de, reves

tidos de balandraus e fitas
da nossa Irmandade, e á mesma

incorporada, tomarem parte no

préstito em honra a Jesus Sa
cramentado,

- - .-� --- - � .

Resenh81i' , ,Fore"s,
.

,� �' ",
-

....

"

"

....

,". ,\ Terno. a honra de comunicar que firmamos contrato para
diatrinuição. em Senta Catarina, da. obras editooas pela

LIVRARIA AGIR, do Rio.
que é. inegavelmente. urna da. mais completas organi7,Qçõell

editoriai. da América.

Resenha dos julgamentos realiza
dos pela Câmara Criminal, em. ses

são de 14 de junho de 1946

,�pelação crárrrinal .n. 7.533, da
comarca. de Concórdia, em que é

oapel'(jln1te a Justiça e apelado Ange
lo Costa,., Helator o sr. des. Silvei

ra ,de Sousa, decidindo a .Cârnara

Criminal dar provimento á apela
çao, para anular o julgamento e

mandar o 'réu ·a novo pela, comple
xiklade do primeiro qu·esito.,

AipeJJaç.ilo crírnénal n. 7.547 da 'co

marca Ide' Blümenan, 'elU que é ape

la'n',te Harrv Freygang e apelada a

..Justiça. Relator o sr. des. Guâlher
me, AJl:J.ry, deoidindo ao Câ.l11l}.ra Cri.-,
:)11Ú1l!al, prelímimarmente, converter

.o julgamento em diligência, para

mado da, sentença oonderratória.

�tue o réu seja devidamente inti-

TRIBUNAL DE APÉLAçÃO
I -,!Resenha· dos [ulgamentos da! Câ

�:mara Civil, 'reaNzados na sessãe

de ',17 de [unho de 1946

cAgr.avo n. 1.597 da COmaTC3. de

-Crescíúrna, em que é agr-avante
ILloyd Industr-iaâ Sul Americano e

'3"gmv.ado João Maria de Jesus. Re'-Ilator o sr, des, Luma Freír-e, deci
-dindo a Câmara Civil negar provi
mento ao agravo, para confirmar

-a sentença agr-avada. que consultou

-a prova dos autos.
Agravo. n. 1.591 ,!dla comarca de

l1f.ii3!Í, em que é agravante o dr.

Curador de Acidentes e agravada a

'�Coonpai1lhia de Mineração e Meta

lurgia Brasil "Cobrasil". Rela10r o

Isr, des. Mario Carr:illho, decidindo
a Cfl'mara Civif dar, provimento ao

:agravo, para 'r·efor,mar a sell1ltença
..e fixar a iJndenização em , .

Cr$ 11.000,00, conl1p�tindo ao juilz
·dar o destino legal.

TRIBUNAL DE APELAÇÃO

enviarem seu nome e enderêço rel:T\&teremoll
p roapec tos , periodicarnen te,

encomendas pé lo Serviço de Reembolso 'Po.taI.

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 '-- Florianópolis

Aos qu'e nos

Atenderemos
De acôrdo com o ar t. 37, § 11';, alínea e, do

decreto-lei 11, ].299, de, 20 de março de

1945:

José Anac1eto de Aguiar, soldado da Fôrça
Policial do Estado, por t.er sido julgado defi

nitivamente incapaz para o serviço ativo. per

eehendo o vencimento anual de Cr$ 2,937,60
(dois mil novecentos e trinta e sete cruzeiros
e sessenta centavos).

Decreto de 14 de Í'lfnho de 1946
,

O I"'TERVE1\TOR FEDERAL RESOLVE,
Nonreor:

-

Lídia Kulh Wiele Wyski para exercer, in ..

terinamente, o- cargo- de; Escrivão de Paz do ,.

distr-ito de Itaió, município de ltaiópohs, co

marca de Ma fra, durante o impedimento do.
respectivo serventuário vitalício, que se acba.

em gôzo de licença.
Decreto de 17 de .jJl1'./io de 1946

,O l:-iTERVENTOR FEDERAL RESOLVE,
Nomcer:

'De acôrdo com o' art. 169, do dec;etn·le'i n.

431, de 19 de março de 1940:

Rita de Jesus Ranlino para exercer, inte ..

rinament'�, o cargo de Escrivão de Paz do

I QU�R VESTlR·SE' COM CONfORTO E ElEGANClA ? �!��,t:a d:e S;l��'ia�:po�;ões, do município e

PROCURE A I
Portorias de 13 de [u-nho de 1946 '

ftlfa,·ata'r,·a Per"e'·;r'a '& Me'llo 1,0 :{i�?i;f��;:�;�3€�:;:En I 5;2, de 28 de outubro de 1941:

1.
' .

- ." A Aurélio Alves, ocupante do cargo da.
'RU'l Fe Ippe Schmidt 22 - Sobr sdo classe C da carreira de Inspetor de Trânsito,

do Quadro único do Estado, de 30 dias, para

Tenha s ernpre em COSü, uma garrahnha de tratamento de saúde, com ,vencimento 'inte-

, n P-E R ITIVO «K N O T» gr:�,�:s��::LI:e �::a deex:,��:r p�.; de
I Delegado de Polícia do município de Timbó,

I Dispensa." ;.

Helmuth Hanemann da função de Delegado:
oIe Policia do município de Timbó,

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

Luiz M.artinelli e Senhora (arjoniMariaVi,uva

participam a todos 011 paren
te. e pencSa. de aua. rela
ções,o contrato de ca.amen-

to de "eu filho VALDIR. com
a senhorita Líbia Carioni.

participa .a,os parente. e pes
.'8a. amiga., o contrato de'

cosamento, de ·.ue !ilha
LÍBIA. com o senhor Valdir

Martinelli,

de junhoOonsistório,
de 1946.

José Tolentino de Sousa

em 16

VAlDI'R e LíSIAI
'noivo. ITOSSE.

BRONQVITE
E COQUELUCHE

Fppli... 15·6-16Fpolis., 15-6-46 '.

�--------------------,--------------------------------------�

o mELHOR DOS mE�HORES
iiS ua u� o N:i N'! Im ULillli...II5S _

Cere(lis em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

ban,ha e salgad�s "

FONSECA & C�MACIEL,dos �ulgamentos 'dai Câ-

--:mara Criminal, realizado na sessão

de 18 de junho de 19�
ConITIoto de j'tlIisclição n. 5,250 da

-(:OO'lliarca de Jaor,a,,"1.tá do Sul, em

i[Ue é suscLtante o dr. JUJiz de Di

m.to de J01nvile 'e sUiscitado o dr.'

..J·uiz. dle Din�iJto de Jaragllá Idlo SuJI.

Relator o sr. des. GuUh,erme Abry,
·decidinldo a CâJmara Criminal jul
:gar ;procedente o conflito para de

·dara,r compe,tent.e o fôro da co

'-marca de Joilfilvile'.

Conta Própria
(aixá Postal: 3194'
Telefone: 23·1598
Telegramas: lEICAM

Consignacões-

/'

Ruõ Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio' de' Janeiro MAmADO:, ." CIA., .

Aq-'aciQ. e Rep�entaçõ.. em
,GerGl ,I

'.
'ft"-<1tMz: norian6poU.

"

RUQ João !'lato; n. !
C-<üxo . POstal. '31

. ". ,'Filial; CresciWna
RUQ floricm,o- Peixoto••/n

"

(f,;l11i. � Própriu),
T..legram4ilS: '"PR1MUS·
"AQent_ _'s princípoia'

.. Munict1)toe .I., ,&Oto,!f;:" ..

Recebemos à consignação: manteiga, que1Jos, �81gados em geral, mamo,na,
alhos e todos os produtos de Ia voura ligados' ao ramo de cere.:üs. Fecul8.
cação, camarão Contas rapidas,

....

preços reais do mercado. Fazemà�
•

financiamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.·'
'

Amplas informações bancárias:
I lEIAM 'A REVISTA
O VALE DO ITAJAf I BRASIL,OE JANEIRORIO

I�'
.

.
,'

o Sabão

"VIR'CiEM' ESPECIALIDADE"
J NDUSTRIAL-JOINV I1,LEWETZ.ELelA. reglsl

TORNA �A ROUPA "BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Joe Louis. o ··demolidor de Detroit" venceu a Billg CODn, ne
8°. round, continuando, com o título de· campeão lI}undial.

luminoso, orgulho do esporte
barriga verde.

PERFIL ESPOR'TIVO DOS
JOGADORES DE TENIS DO

LIRA TENIS CLUBE
,CARMELO PRISCO - Joge

personalíssimo. - Não ,é aca

dêmico, possue porém, tenaci
dade e resistência aos reveses,

'eventualmente existentes nas.

partidas. Domina-se muito, e·

possue perfeita regularidade na
rebatida das bolas, ótimo ele-
mento de combate.

,

'

MARCÍLIO MOTA, - Jogo.

A' COrrida da fogueira, cujas instríções se encerram hoje, será puxada �:r�� e=�����
pelo ex�campeão sul-americano de corrida de fundo, snt. Idalberto �a�;��.asp;:���a ..;
Cardoso, que toinará parte, fora de concurso, a Ululo, De demonstração. ����;;, i�t:S:":::

• A' • A • • '
H. BECK - Jogo em gran-O DOMINGO ESPORTIVO NO vío e os atacantes Waldir,' Moa- A ,ass�ncm fOI boa. Ven- pr�enta-o cordialmente, de- de estilo. _ fmpeto nem sem-

ESTÁDIO DA F. C. D. dr, Jaime e Ary. ceu o Aval, pelo escore de 5 x �;' seJan�o�lhe os melhores votos pre orientado pela direção que
Dirígiu o encontro o sr. AI- Os golos: O 1° tempo terrn:� de felicidades.'

• I deve d.ar, ao desenvolv:unen�O dia esportivo de. domingo fredo Nazareno. Bôa atuação. nau,�()im o :-SC0re de 1. x 0, pr,o. .

. da partida. Seus lances soo.
júltimo, no magnifico "sta- Terminada a partida acima, Aval, conqUlst,ooo por m-t:erme- COQU�IROS PRAIA CLUBE I mais' emocionantes que produdíum'' da Federação Catari- o atléta João Moreira; mais dia .�e Amauri, a�s 28 minutos

. I?�n.go passado, .sob apre- tiV03. Entusiasma-se mais pela
nense de Desportos, foi 'dos conhecido por "Super-homem", de Jogo. Aos 2 �nutos do ,�o sídêncía d? sr. Oswaldo ,M�- beleza da jogada do que 'pela.melhores.

,

exibiu dois numeros de forca, teT.?ipO, o Boca�uva �n�egUlu chiado, real1Zou-s� um� sessao conquísta do ponto. ','Três pelejas futebolísticas, resistindo ao. peso de um au- o empate, pOF i!l:termoolO de Ide C�n\�elho· Deliber�tlvo. pa- ',G. GUERREIRO � Jogo A'n
em disputa 008 atuaiS, certa- tomovel sôbre o corpo. .

Uma &:cural eonse�mdo Nizeta, S r� ele19ao da I_l0va díretoría do petucso- _ Ao lado da grande
mes da Capital, constituíram pedra de 200 quilos foi marte- minutes ,,�ecorndos,. desemp�- Ooqu�Iros P1�ala CluAbe. vontade de vencer, apresentaespetáculos que a todos agra- lada .sóbre o seu torax, tal' o prélío e 10 minutos apos Apos cordial almôço em sua uma excelente confiança em
daram, .' Ao finalizar sua demonstra- marcar � 3° .pont? avaiano. séde soc�1 na I'!aia da �a�- si próprio. Não obstantea pou-A's 9,30 horas, perante pe- ção força, João Moreira foi Iar- Aos 66 minutos de Jogo, �c�l.ra dade, fOI procedida a eleição ca experiência das quadras, é
queria assístencía, efetuou-se, o tamente aplaudido. � consegue o segundo e últímo que resultou na .escolha dos elemento perigoso pela rapíembate inicial do campeonato A's 15,30 horas' deu-se o eIT1- tento do Bocaíuva. Procuram srs. cap, Eloy Mendes par� dez e. firmeza com que ataca
da Segunda' Dívísão de Ama- bate principal do dia: Aval x nesse ínteírím os bocaíuvenses Presidente, dr. Rafael Cruz LI- determinadas bolas.
dores, travado entre Coroados Bocaíuva. Campeonato da la empatar, mas suas pretençôes .ma para více-presídente, e srs. WALTER WANDERLEY _

e Colegial, finalizando com a Divisão'.
.

.

.

são fl'Ust�as quando Nizeta, Dr. Cid Rocha Amaral,_ Ma-'Jogo hesitante _ É calmo e
vítóría dos rapazes dos Cines O Bocaiuva, que no Tornem aos 73 mínutos ,

marca o 4° nuel Gonçalves e Dr. J:oao Jo- não esmorece com, as jogadas-Coroados, pelo exw-essivo es- 'Relâmpago e "Initium", tão ponto. O mesmo, consegue o sé Cabral para membros do fulminantes dos seus conten
core de ,5 x 3. _piri:giu a con- péssi1nas, atuações, teve, so- 5° e último tento quando f�l- ,Conselho Fiscal.

.'"
'

dores. Muito perseverante, contenda, o sr. João F. \ dos San- frendo �o derrotas, rea�receu ta�am 9 minutos para o tér- :'0 E\st�do Esportlv� . cum-. quista seus pontos, paulatina--tos, J : bem tremado e com maior re- 'nuno da contenda.. Errou' o prirnenta os novos dirigentes 'ménte
-

pela 'obstinacão com

<?s quadros _tiveram a se- sístêncía, i:np,I'essionando viva- jui.z ao. validar o tento final, ,do Coqueiros, Praia_Clllb� e faz
que s� emprega nos �"courts".

gumte formação:
.

"

mente o· pu?l�CO q�e perJ?an�- pOIS, N1Z{�ta, ao receber a bola, votos de 'Pma �estao feliz. Grande desejo de ganhar, masCOROADOS,: - Martmelli, ceu no EStádIO até o apito Ií- se encontrava em completo '

si assim não acontece sofre a.
.Irineu e R'aÍl�ó; G�ido, Z.é nal do cr�mometrista. Se não "ot-síde", SÉRIO REVEZ IMPOSTO A� derrota com extrema' elegân-
Mae� e Aduci: Cazinho, BI- venceu 'fOI, confessamos,' por Os quadros tiveram a se- FIGUEIRENSE EM ITAJAI cía, .

'

oudo, Enio; Allbi e Laent. falta de chance e de�o �s guinte constituiçãõ: AVAi;' (Escreveu ArybaJdo �oas), R. RACHOU _:_ Jogo muito.
,

. CO�EGIAL: - B. r �,g no 1 i constantes falh� dos dIante.I- Adolfo, F1ateco e' Tavinho; Iva- 4t��den�o ao con:,��e �o técnico _ Aproveita os "bui"a.
Topol1'; Roberge, BICh�o ..e ro� La�ro, Bodmho e OdllIO ny, Boas e Henrique; Ma�do: Mal'1�Iho DIas; de It3:Ja:1, afJ?1 ccs" que exi.stem no campo>
,Jarba:-s; Edgar,. Emam, Me�- q,ue, dIante do arco de Adol- N1zeta, Amaury, Tião e Zacki. de d1.Sputa�,uma .p�ldà an�LS- contrário e emprega nas joga
'Gordo e TonolI; Robel1ge BI-, üIlho, 'perderam expelentes BOCAIUVA: Rúbinho, Barba- tosa: �ara la se dIT1g1�., doml1:�- das, além da fôrça que possue;"

Golearam .para o ve.ncedor: opc.r:tumdades l?ara golear. toO e Dim.ar1:e; Per;rone, Luiz e ,go ,�.lltlmo, a delegaç� do Fl-
a acuidade em bem conduzir

Laert (3), BICUdo e Ema. Nau- DeE,�a�l�egandlo y>d�\S as s�� Nenem; Secura, BOdinho, OcU- g�e:!ense, .co;n E;xceçao de �ro- seus gOLpes que' são espeta
,ro;

. Eld�ar e Osman for:arrn os pC1�blli�des t�crncas e, fl:�l- lio, Medinho e Lauro. COpIO e <?h}lJ.es, por se achar em
cuJ.ares. Não .goslta de chegar

artilhell'OS. dp quadro do c.o- ças, os playe,rs do AVal nao O sr. Lucia Carvalho arbi- 'contundIdos. c.ontra a �_xpeta- ao extremo das suas forcas.
�gio Catarinense. cons�guiram. dominar os Ido trau a contento no 10 per iodo,

. tiva" ger� o "Esquadr�o �e A. A. VAiSCQNCELLOS � Jo-
A'� 13;15 hera.$, dando pras., ,Bocamva. _DlgnO �e nota fOl.O tendo porém, �siveis falhas no Aço , .sofre� uma �olead:a, �LS go iâ.egular" _ Vontade de

���ento ao <;ampeonato da papel desInc�birlo .por Lmz final do prélio. .nada mencb de seIS v.ezes tre-
vencer, nem sempre controla

.DIV1:S00 de Aspu:antes, encon- eJ? �ular as. InvestIdas. do.s Antes de iniciar o jogo prin- meu �� rede:, .guamecydas pelo da pelos nervos. Possue resis
traram-se � conJlll1:tos suplen- dI�nteu:os avalanos. Barbato, cipal, foi concedido 1 minuto. a�q1:lelIO ABltmho: :;'T�o ponh? têncià á luta e SUaJS partidas.too �o AVal e Bocamva.

. �marte. e Nenem, at�aram sa- de silêncio em homena:gem á �uvidas sobre a VlJt�ma marcI- apresentam claro antagonismo'
DJ:al1� do enorme podeno tIsf�tomulJlente. Medmho .este- memória de Mário Laoombe, 1.1Je,?,se que n� dl� bastante

entre a sua vontade .e a
I
000.,

,da eqwpe azurra e com Uffi ve mcansavel. no canstrll:ll' os' ex-pl'1€sidente do Conselho Re- fellz, mereceu tal tnunfo, por diência do seu sisterria nervo
guamdarvalas completamente ataq�es, bem �mo em ajudar 'gional de Desportos e grande quan� �us ra�zes. atu��an:� soo Procura sempre, cOl? a:.
.:nulQ, que a todo momen:tü fm- seus companhelros. da defesa. animador dos esportes am Sta. maravilhosan;'ent:, . I_ll�env!va -maldade d�s bolas, supnr a.

,cassav� deixando p�r b?las Rubinho reapareceu co:m g;'�- Catari:na, falecido l'ecentçmen- d�s pela toJ.'1clda ItaJal(�nse que violência <ia jogada.
.

defensaveis, p?urco ou n�a de destlaque, f�ndo lI_lcnveLS te. nao. can�u de aplaudIr s�us Continuaremos nàis próxi!.
fizeram os bocaliUvenses, a noo defesas. O goJelro l?ocamvense �, pupilos, Ja cansados de derro-

mas edi -es a examinar o pet-
ser te�irar do� o' novato atu?u m�i1:? além dás suas CARLOS JOSÉ BATISTA tas alarma:'?'tes, f:'ente aos cl�: -fi! dos Jogadores 'de Tenis, de-�
arqueH'O; SUlbstIrtuindo-o pelo re�l:S püSSlbilidades, encontran-

.,

bes
.

da 'capltaL VIIIDOS um FI
Florian6 liso

médio e depots pelo zaguemo. dQ-se na melho.r forma. Secu- Faz anos �e o nosso presa� ;guelrense desnorteado.e bas- po

Ambos não:11izemm outra ra, cama a,taca;nte, impressio- do compaooellro Cal'los Jose tante moroso em suas Jogadas, -----------
coisa senão imitar o compa- n�u. Dois dos seus possantes Batista, oficial, reformado do onde sua defesa falh!l'� ,13.1 na.a".adonheiro. Nada menos de .

uma "shoots" bUTlaram a vigiJiancia ,EX!ército e figura largamente mentavelmente, sobresamdo-se 1\V�TI
,dúzia de bolas avaianas foram do arqueiro adversário. Regu- ccmhecida nos meios esportivos apenas o trabalho de "fullba- 00 '.'TO,aninhar-se IlWl redes do Bo- lar a atuação de Perrone. Ni- da Ca.pital., ,eh" Diamantino, que e�bora Friccione I) peito e �
,caiuva conseguindo este, ape- zeta foi o mielho:rdo--quadro do Exeroendo atualmente o car- indec:iso contudo consegmu �- CG6tascornVapoRob.
nas, th-a.T o rero do ''iplacard''. Avai. O antigo "meia" do �- go de dir�tor do De�en- !go que .impr��aJSse. J?a .11- As ações de cata-

o esqtIJaidrão do AV"ai jogou lecionado catarinense fez bóa to �e Ar�ltroS e auxilmres "de nha dianteIra, e de JustIça ���eo�:�;�
:alSSim formado: ..:" Puccini, figura, r�vellando-se um eximia Alihltros da. F. C: D. onde �� destacar o esfoIlÇo

_

sobrehu- aliviàJrl a congestão.'
La.nge e Chico Branco; Romeu, àl"ltilheiro. Quatro de seus pos- desenvolve�o llltensa atIVl- mano de Ary,. que noo, �ncon- aca�mam a tosse. '

Ary e Ivan; Sapo, �elino, santes ,chutes alcan�am" o dade no.sentido de dotar a nos- trando o apolO� dos

Lamanque, NilColau e Irilneu. reduto final guarnecido "por sa capItal. �e um ex:ce�te restantes campan�o/" nada
Os "goals" foram 'ConsigI1a- Rubinho., Fateco, .Tav.inllo, quadro de JU�es fie. futeból, o pode fazer de ap!ove�vel. Mas

,dOiS por NiColau (3); Lange (2), Ivani, MaIldo, Amauri e Tiãó �timado ��ersar.lan�e téJ? os rapazes do F1JguelTfll',lS€ sa,

Satpó (2), Irineu (2), Gerce- jogaram bem. �çlfo defendeu SIdo um a1lXill�r mdlspensa- bem �ear com honra, ten
ilino, Lamarque e Romeu. O çom maestria o :a11Cp sob sua vel ao esporte mSular,. ,con�e- do deixad� o gramado confor

ponto de honra do Bocaiuva guarda, d�liciflhdo a assistên- ,gulndo grangearA :as slll_1patIaS mados e dlSpdStos para nov�
foi feito por Moacir. da ,com bonitas defesas, de- de todos as que têm por mcum- lutas, na ceerteza de q�e ,� Um Rádio Crotlley .- 11 válvula. --

I but I' t ra ondas curta. e longa., fabrícaçã,oTodos os rapazes do; "team" monstrando SeI' ,ainda o me... bência 'la . ar sempre, pe o d�pC1onan e �y�z�?� se
nó'rte-americano 1938. PAÇO único

alvi-celeste atu�ram bem. No lhor goleiro do �tado. Boos, aprimoramento do esporte bre- .motivo para d�SlqUllrb�? .e� CR$ 3000.00
bando do Bocaluva ,desta�-I Henrique e Zacki, atuaram re'" I tão,"

'

.
, "

suas hostes. poIS Is;ua traJeto�a Tratar "Com o Prof.�.lI_ Mel"'l'Y""
l'am-Se, sómente, O media Fla- gularmente. 'O Estado EspOrtIVO cum- sempre fOI e sera um malCO man

_- Ru ... MartinhJ ...o!adu. r.O 3.

ft

'" '

- Direção de PEDRO PAULO MACHADO

VENDE-SE

\ '

,

/,\
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As

VERDADEIRAS'
Copyrtghl da

TheHA"E roo HlARD?lne:. PASTILHAS

VA:L'DA
DR. ARMANDO

-

VALÉRIO 1 ... que o Brasil é o país que
, DE ASSIS possue a maior variedade de

Dos Serviços de Clfn íca Infantil da orquídeas do mundo, contan ..

As.slstêncl. a Mua icípal e de

I d 1 059 d 8 000
,.

Caridade
.

. o. as.. especles
CUNlCA MímICA DE CRIANÇAS I conhecídas• ADUI,TOS ',",.

CONSUI,TóRlI?:•.Una NJ,I.nes Ma- 2. .. Que por efeito de u.ne,ehado, .. (EIl.hclU S. t"t-anciscoJ. - ,

Consultas das 2 às 6 horas Jei romana denomínada "fufia
RESID:ti::NCLo\: Rua J'Vlar�hal GU1· '.." te

.
.

lherme, 5 Fbne 783 caruma ,no mpo de Augus-
to era proíbído aos senhores li
bertar .maís de 100 escravos,
embora o quisessem, afim de
evitar a ostentação de libera
lidade.

DR..ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinlca e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

.. de senhoras
'_''ONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7
DI1irlamente das 15 às 17' horas. 'I

BESID:tl:NCIl1: Almirante Alvim,
36. Fone lU. 251

são O unico remedio eficaz
. para evitar e tratar

os CATARROS, a GRIPE,'
as DÔRES DE GARGANTA

,

"õ ticença do. D. N S. P No lB6
,.� de 26 de Feves-er-o r:jc{>"•

-'>t��!.h de 1935 000<' 9'
010,002. Eucalyptot O.

DR. SAVAS LACERDA
-CUnica rnédíco-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílrtaoão do Conse
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUI,TóRIO - Felipe scnmr
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

JlOSID:tl:NCIA - Conselheiro �-
fra, 77. ,

TELEFONES 1418 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Apeff'etçoarnerito e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
C,ONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14 3 ... que as pedras, como os
ás. 16 horas - CONSULTóRlO: anírnaís e as plantas, tambémRua Jollo Pinto n. 7, sobrado _ L k:W.11 _

Fone: 1.461 - Residência: Rua podem adoecer, isto é, ser ata- ••__•Presidente Coutinho, 58

I
--

DR. M"-RlO WENDHAUSF;N
cadas por baotérias. que as de-

Diretor do Hospital "Nerê" Rum;,," I sagregam, e que rol dessa ma-

�T
e

'

CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I'
neíra que se formaram e. ccn-

•

-·1a,�e'nsE CRIANÇAS' tínuam se formando mui Las \._J
Consultório: H. Visconde de Ouro

I terras através em todos os pai- �
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No-

. (
.

._, ,

•

vernbro I.tltos da "Belo Horixonte ") ses do mundo.

'I .

P E L O.Te!. -1545 I 4 ... que as lebres têm o rabo
Consultas : de, 4 ás' 6 horas branco para que os filhote pos- IJxpresso Notu DO' d ·0 '1'ReSidén�a�o�� ::!�i:,� ���midt, 38

sam seguir as mães em caso de Jj r, o J rD�
'1 fuga, pois a CÔf daqueles aní-

O E'S-."I......ADODR. BIASE FARACO mais se assemelha a tal ponto
Médico. - chefe do Servi!,o de com o solo que sem aquelaSlfl!JS do Centro de Saude ".

O
.

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS circunstãncía, tornar-se-ia qua- FLORIAN' POL, IS ,',"-. JOI·NV·LLEAFECÇõES URO-GENITAIS . '.

1 oelhí hDE AMBOS OS SEXOS :_ RAIOS se InllpÓSSIVe aos coe ln os se-
INFRA - VE�ro��r;._� E ULTR .... - gluir seus pregenítores. SAíDA DE FLORIANÓPOLIS: - 1 'da madr�gada.
CONÓSUi'J��:S��s��d��·:6hS.

- R. 5 ... ,q�e, em 1944, foi eleito CHEGADA A JOIH,VlLE: - 7 da manhã.
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 para a Câmara doo Represen-

tantes dos Estados Unidos, SAíDA O'E JOtNVILE:'� 10 da 'manhã.
o���õ��!T�a� �:t��a�A_ o democrata William Gàlla- CHEGADA A FLORIANÓPOUS; - 5 da tarde.
Doenças dos intestinos, réto e gher, de Mírmeapolís; e que es-

.

- .'
.

Ilnus, 't;;- d�e:Y[ie°i���ebí���.amen. se cidadão vencedor do candí
Fisio�el'apia - Infra vermelho, dato republícano da sua te.rra,Consulta: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente, às 11,30 ns tinha na época da eleição 69
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos. 66. anJOs de idade, e era varredor
Fone 1067 aposentado da municipalidade

com 28 dólares por mês. ,

6.·.. que nos Estados Uni
dos é tão intenso o ongulho cí
vãco que álí sómente grandes
cidades como Nova York,
Cícago e São Francisco podem
servir de fundo a um argu
mento cinematográfico em que
se retratam as classes deser
dadas; e que, quando acontece
que uma cidade menos. impor
tantes.é escolhida para tais fil-

.

magens, a Câmara de Comércio
local e cinco ou seis clubes pa
ra o melhoramento da comu

nídade intervêm imediatamen
te e "se opõem á projeção do
flíme. . .

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado, pela Faculdade Na

eíonat de Medicina da Uníverslda.
de do Brasíb) , Médico por conour
.. do Serviço Nacional de Doen-
4l8S Mentais. Ex interno de. Santa
Casa .de Misericórdia, e Hosp!tal
PsIQ'uátrico do Rio na Capital II e-

deral
.

<lLtNICA !lÉDlC.<\ - DOENÇAS
NERVOSAS

- Consult6írio: Edificio Amélla
· NETO •

- Rua Felipe Schmídt, Consultai:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva

lhono.18-�
DR. ROLDÃO CONSONI

aJ,tURGIA GERAI, - ALTA CI·
BURG.lA - MOLÉSTIAS DE SJU.

. . ,. NHORAS' - P'ARTOS . i .

"ormado peja Faculdade de Meal·
clnna da Uníverstdade de São'

Paulo, onde foi assistente por r vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof, Alípio Correia Neto
·

etrurgia do estômago e vias bl·
lIares., intestinos' delgado 'e grosse,
tiróide, rins, próstata; bexiga,

,

�tero. ovãrtos e trompas. Varico- -

ceie, hidrocele, varizes e herna
, CONSULTAS:
elas 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8cbmidt, 21 (altos da Casa Pa-

raiso). Te!. 1.598.'
BESIDt:NCJA: Rua Esteves JQ.

níor, 179; Tel. M. 764
---�----------�--�--

·

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico (lo Hospital de CAridade de

Florianópolis
,

'Assistente da Maternidade
C,LtNICA M�:DICA EM GER"'\L

Doen_ç_as dos, órgâos internos, especial
. . - .,

. mente" uo 'coração.
' ..

ELECTROCARDIOGRAF.!A
Doenças do sangue e dos nervos.

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

horas.
Atende chamados .a qualque«. hora,.

inclusive durante a noite.
CONSUL'l'óRIO: Rua Vitor 'Meire

les, 18. Fone 702
tlE;SID 1l:NC;.<\: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

, Informações:
. Em Fpolis. - na Re'dação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

FRACOS.
ANEMICOS

TOMEM

rllbl Crasmi
"SILVEIllA-
-

Gr.�. T6tIic;e

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

ADTOMOBILISTAS I
Atenção

.;

Pa�'a· o seu dínamo ou

motor de orranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

KNOTTome,
,

,.

ODIN

�
lH E II,EC016fll.lll, �

- .."" .....-

I -

COMPANHIA ··ALIANÇA· DA BAtA-
,..dadi t. 11'1' - Sé".: I A I A·
IN'(J!!:lfDIOS :. TJUlIfSpaRTJ;S

Cifras do ,Balançe de 1944:

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.\JOO,OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabílidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

.

80 900.606,30
5.9780401 ;755.97

67.053.245.30
142.176'..603,80

«

/

:ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
A..urrtos : Jurídicos.- Comerciai.-- Rurais e Informativo.

Bndereço Te}. ELIBRANCO - LAJES � S'anta Catarina
Con.ulte no.aa Organização ontGS de .e decidir pela com

!Jra du .�enda de imovei.. pinhal. ou qualquer
, empre.a ne.te e.tado •

Diretor: ••.DR, ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
ADVOGADO

Hua Frei Rogério. 54 - Cai�a Postal 54 - Fo,ne 54

Siaistros pagos nos últimolf I\) aD08

Responsabilidades «

98.687.816,30
76. 736.40! ,306,20

..

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de 'Sã, Ani�io Massarra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abre!l'

Fabricante e distribuidores dali afamada. con.
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamen1:os
para alfaiate.. que recebe diretament.,. dos

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florlcn6poUs, - ,FILIAIS emJBlum'enau e Lqje&.
fábricas. A Casa.·A CAPITAL" chama a ateng!o do.'

visita ante. de efetuorem sua. compras. MATRIZ em

melhore.

I
...................... I _ --..--I� --

����:.�
_

'�'-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• I

Is cOlllunistas devem já estar convencidos de que não é brinquedIJl
implantar,. em terras de Cristo, o materialismo russo, duro como pe-j
dra. vulcânica, ferino. à sensibilidade da gente. brasileira, . tanto OI

mais do que aclimalar· aqui as· estepes geladas da Sibéria�
Momentosa entrevista do mina Carlos Luz!
Abordados o «caso» BOJ;ghi, o d(! .Bôh_a., 84.

sucessao nos Estados e outros assuntos

tmportemes
RIO, 19 (A. N.) - ° Ministro' anteriormente manifestada, is- A propósito das violências;

O. C iiSO
.

dos
\

saia'ri-os d'os'
da Justiça foi entrevistado co-J to, é, que o t:eferido assunto não prati:cadas pela policia do Dis- .

letivamente pela imprensa, á deve ser agitado antes da pro- trito Federal, disse que muita.
propósito de sua viagem á Ar- mulgação da Constituição. coisa foi feita sem o seu conhe- .

d d Le hl
gentina, como chefe da delega- Abordada sôbre o caso da 10- cimento, pelo que não lhe eabía ,

emprega os ·a Ig ção brasileira á posse de Peron. calização de comicios políttcos,. agir. Afirmou que achava ne-'
° sr. Carlos Luz, falou com declarou o dr. Carlos Luz que cessàría a dilatação dos poderes .�

RIO, 19 (A, N·) -. Informa- retor geral do referido Depar- . entusiasmo e simpatia do povo isso continuaria como vinha da policia, através duma estreí

se que no . gabinete do Diretor tamento, o comandante .T. G. argentino para com os brasí- sendo feito, de acôrdo com as ta colaboração com as polícías >

Geral do Departamento Nacio- Aragão, superintendente da em- leíros, referindo-se á visita rea- necessidades do momento, pois dos Estados, príncipalmente:
nal do Trabalho realizou-se, prêsa canadense e os represen- lízada na Escola "República del era assunto da alçada da po- dos casos em que fosse atetada-

hoje, uma reunião. da qual par- tantes dos três sindicatos dos Brasil", Qnde disse que se mi- licia, a segurança nacional.
.'

�J!!;�::::�;m::E�;:C:a;:E� �::��!�:���:�f;��r�;: ·�r::��:�uEK:��g.aer�en�� O plano' de Iurd Wawell"'los empregados da Lir§ht,. Q di- ses dos contendores.
'

A escola fêz á delegação bra-I
Os'-' êó'm-u�-'n:1s'� fa-··-s���:·.:n'·�a-·O--:�·

••..

·p
..
·'·-e-

a
..

··-r""'·-t·tJc·---t,=p·:I-a""'"r.e.a-9.0.5 :��Jr: u�V�âr�t� ���!���e: 'I" g.,/%i.:.,,:A.i�te.E;!:'a�á't:�ve, �of�:':sd;r���b;;;�:J� ��
.

'.

nossa língua, um poema d;e Bi- j t!�_qB.atrCJi�> �I_'ª��!tc ;;�?, ,!,artido do Congresso ou pelos li��:.
: do g b' t f A

11ac.
��.ó� .fO.! eQ.��e��� 9a,rWho- deres da Liga Muçulmajià. ..'

.

. ..'
, nove a IDe e rances sa n:ensagem dos.menmos .ar- Os funcionários britânícos anunciàràm qUê 6 v1é'ê-re1'e'a:";'

".Par!s, 1!)

\U:. P.� - Os comuni�- quatro votos, c_om cento e ses��ta
gentínos aos meninos brasíleí- miss,ão do gabinete levar:u:� a ef�ito um "�s�orço máximo", no,'

tas nao partícíparão no novo gabí- e uma abstençoes e nenhum v'6tõ :-os, sentido de obter a remoçao de todas as dúvidas e de descon-
nete fran�ês que �era dirigid? por co�tra, AI�tes de se !e�nir a Asseln- : .0 ministro Carlos Luz disse fianças existentes.

.�

Georges Bid3lludt, l!der do mO!I!Ilen- biela os hde�es socaalist;m e &u�ras �r a impressão> de que Peron Não obstante as decisões do Congresso e da Liga pode--
to Popular Repoblícano Os dlr'igen- correntes afumaram que viltarIa_:.n tar' b

'.
' . .

tes com�ilIiistas já. haviam 4ec.1aTll,- em Bidauldt, C.9.m. b 'que ficou �sse.
a um

.
om. gove.r�o, POIS o r�m ser apressa�, o que talvez facilitasse o retorno da mís-

�: �� .�I�, suas q�9ô�iç3e!i de não g'�lraaã .ª' 'fitória do uu;smo. 'JJm di- mesn:? tem, mdubltaveI:nent�,. sao a Londres, no fim desta semana,

f6l\\ãl' }lllft@ hum governo que n�� rrgente comunista aftrmQ,(l que o
O apoio da massa, em cujo seio

I_!)§sê tUrlgltiô por um lSocialist8l. novo govêr'no teri81 pequena spro- dispõe de grande prestigio. De
CÓéi't\nWs cél\\ Illã llMlçâo ()S de- habilidades, de êxito e que os co- clarou que nunca viu maior

i?ü�����. �l)m\tn�st'às abstiver�m-se m_undstas .co,nc·ord3:rbl.m com '!11!- go- concentração de gente, como no

iJê vo�a�' tendo SIdo Gerges ;Bld,aul- verno trIph�e. untcamente dírígído dia da posse de Peron, Acres- NOVA IORQUE, 19 (U. P,) - Via€! ser oI1ganizmo. um co�"í.
itt (ltelto por tresentos e OItel\ta e por um soclal'lsta,. centou que encara tudo dentro rnité com representantes das países produtores de café. Uma.

do ponto de vista pan-ameríca- Idas funções do novo organismo é convenceu a govêrno brasí- .

P· t·d S
·

I' O
'

t·
no, leiro a aumentar em vez de dímínuír suas. contríbuições, de ca-

.

ar I O· Dela .

. emocra ICO Sôbreo caso do trigo argenti-' fé para o Escritório Pa-Amerícano do Café, Recorda-se que fifi;
.

.

. 11;0 para o mercado brasileiro, o pOUJCos dias' o Brasil anunciou sua intenção de reduzir de cín-

O Diretório Municipal tem o prazer de comunicar aos seus �Itular da Justiça declarou que co para dois cents por saca a sua contribuição para. aquele!'
esse. assunto está inteiramente Escritório,

co�re�igonár!�s .

que mudou a sua séde para a �raça Pere!ra'e afeto á embaixada' brasileira e

OIIv,e�a .(edIfIcIO Eduardo Horn), onde atendera nos .seguíntes que pode afirmar que o rnes- t
1111••horários: 'mo será dentro em pouco solu-

Das 9 ás 12; e das 14 ás 17 horas, .

dClOna o, •

Informa, outrossim, que a partir do dia IOde julho p, vín- ° d C 1 L
d

. ..,

Ii t t 1 it
.

r ar os uz foi ínterpe
o�ro, mI�lara o a.I� a:nen o e ei oral, de conformídade com lado pelos' jornalistas, em se-

as mstruçoes em VIgor, '. g:uida, sôbre os casos dª PQli-

PrftCS�esua 'O ,·.llsa t I��:o n;�����\;��:!� '::me�
. "l"�. _.-�. .;;

.. ,... ..:;.m!n 91�;�o�����l:'�n�la�' :��st�:é
de Mlh�"'I'I'oVltch la.�(),:.a natiâ. lhe chegou as�ãos

. g sebftl B assunto, Vem, depOls, o
.

'. ,', 11ArUsá'fis na Sél'via.· Mihâtl�'I!, ca,so. da )3ahia, .declarando o

. Belgrado, 19 (U, P.) - MlhaIlo�'
lt h 't t t "';.1.' €';1' Mmlstro da JustIça que nada

v1tch foi acareado, hoje, com um d,� V C , en re an O, ��lU U 1- ainda está resolvido a propósi-
seus comandantes, no prossegui� chtchs, por sua vez, ij nC\lsa de to da substituição do G'-
mento d� .seu julgamento. pehj Tl"i- ter comandado opê'rações con- Ih M' b k

sr" _;rUI

bunal MIlItar de Belgtlitlõ. O co- tra os partisans em 1941.1942 �rt_:le ar ac , que pedIU de
mandante dê UH\. t}i)s grupos de S d' k d b'

"mlssao do cargo. Acrescentou
chetnics. t'ô)\reSS�\l que Mihaiaoi. em an Ja ; �n� e rece la, !l- que, quanto aos nomes aponta
tch lhe dera 'órden.s e�pressas p�ra vel'�s e mumçoes da, Itaha. dos para o govêrl1o bahiano,comblltel"· os guerrIlheIros. do Tlt•. Apos têr-se declarado lnocen- não passam de palp·t b-

t ... d'
�

Gl'
I es e oa

e, n",gan o a acusaçao, 1- tos.,

c�tches confessa, fin��e�te, Interrogado sôbre as noticias
que �olabo!'ou como mun�g.o a propósito duma recomposição
mas Jo�a tod� a, responsabdl- ministerial, declarou que tam
dade sobre MlhailoVItch. bém nada hâ, igualmente,' não

passando de, invenções o que se
diz sôbre o assunto.
Disse que nada há de positi

vo sôbre a falada coalisão par
tidária, em que a U. D, N. se

juntaria ao·P. S. D·, distribuin
do-se os cargos aos proceres
das oposições.
Sôbre o caso da sucessão dos

govêrnos estaduais, declarou I
que mantém a mesma opinião' Ii!iIIIIilílIIiiI _

------------------

,Florlanõpolb, 20 de Junho de 1946
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RITZ
';'

Hoje á t,4fl horas
- Ma:tinée Ohies -

linda não foi toma- Pet!�r��ontez, John Hall

da . decisão Elean�;M:o;!�A�A nen:;:
PARIS, 19 (U. P.) - As noti- . O'Kee�e,

cias segundo as quais os jornais SENSAÇÕES DE 1945
passàriam a circular com qua- Preços: 5,00 -! 3,00.
tro páginas, com aumento dos "Imp. 10 anos".
preços a partir de segunda-fei
ra, dependem, ainda, <te deci
são, nãô tOinada por enquanto;
afirmam os circulos infol'*
mados.

.......... , ...

Ors.
.

A�erbal Ramos
da Silva'

RITZ
Hoje as 5 e 7,30 horas
�

�

Sessões Chies -
.olivia de Havilanld, Henry;

Fonda e Joan LesUe,
ASSIM É QUE ELAS GOSTAM�
Na aula, êle em apenas o ti-·

tnido pro�essor .. ,. MaiS fora ...

. �ma 'Comédia 1000/<; oTigina-·
};ls'Sl'ma. . .

Censura: Livre.

I Preços: ás 5 horas: 3,60 e.O

2,40, ás 7,30 horas - 3,60.

I

MIHAILOVITCH CONTINUA
AFIRMANDO SUA INO

CÊNCIA
Belgrado, 19 (U .. P.) -:- N'a

audiência do tribunal hoje rea�
lizada, o advogado de MihaiJIo
vitch, propoz, pela segunda
vez, a cit,ação de nove oficiais
aviadores americanos que se

ofereceram para testemunhar
que o acusado, não colaborou
com o inimigo, não sendo, as·

, sim, culpado dos crimes que
lhe são imputados. O procura
dor opoz·se aos depoimentos
em face de ter Mihailovitch
fornecido bastantes elementos
para a convicção de seu julga
mento. Glichitchs sustentou
que Mihailovitch ordenou, pes
soalmente, aos oficiais chetni
cks para atacarem aos parti
sans em 1941, após lhes lIaver
ordenado que .colaborassem
abertamente com as fôrças de
ocupaçã(),í.�atélites, }'azã-o essa

da per�. "ição definitiva aos I

t ',/'
,

,

SERViÇO DE
METEO�-QLOGIA e

João BaU'sta
Bonlteslis

ADVOGADOS ROXY
Hoje ás 2 e 7,30 horas

Errol Flynn e Olivia de Ha�·..
viland.

CAPITÃO BLOOD
Maria Montez, John Hall er•

Peter Coe.
ALMA CIGANA

Previsão do tempo. até 14 horas
do dia 20. na Capital:
Tampo: instável. sujeito (l chu"

vos,

Tempero tura: em declínio,
'Ventoe: do quadrante eul. com

rajadas fr••ea••
Temperaturas extremas d. ontem

foram: máxima 24.4; 'minimo 17.4

Ruo Felipe Sôhmidt 34,
Sota 3. -1felef,. 16-31

PARA fERrOAS,
ECZEMAS,
JN'FLAMACÕES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

"Lmp, 10 anos'�.

I
Preços: á� 2 11or8;.s,. 3,60 _.-

2,40 e as 7,3Ü' urnco 3,60'.
APENAS Cri 3,60

Com eSlla ínfim. quantia Voe'
ef!Itá auxiliando n seu p'l'6ximo.
Centribua para a C!ri'l[a de F...sms!ath

I
a08. Indil'enteIJ d. Florianópou..NUNC� EXISTIU IGURl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


