
Continua tensa a situação na Itália
ROMA, 9 (U. P.) - A situação na Itália continua ttnsa.

A campanha anti-aliada não terminou, o que tem dado orí

Marcada a dala para gem á conflitos entre soldados .alíados e populares. Em Trieste
soldados britanicos surraram cidadãos italianos depois - das

a Conferência da Paz demonstrações realizadas contra os aliados. Hoje, - entretan

Paris, 9 (U. P.) _ Foi final- tindo os casos de mulheres italianas despidas em plena rua

mente marcada para 29 de ju- to, s manifestações dtcresceram de intensidade, não se repe

lho, a data para a conferência pelo fato de evitarem ser acompanhadas por soldados brítaní-

da paz, ficando também as- c_,o_s.:.._oun_o..;_r_te_-_a_m_e_ri_c_a_n_os_-_. __

sentado que poderiam ser ex-

S I d "C I-pedidos os respectivos convites O ícíta a a, amara l_cença paraaos países particilpantefl.
Após Iongas e repetidas dís-

processar um deputadacsussões, foi alcançada uma
fórmula satisfatória. Rio. 9 (A. N.) - Os jornais rroti- nos, acontecanentos da gréve dos
Conforme foi

-

amplamente ciaram que o Conselho Permanen- trahalhadores da Light, No caso
te de Justiça vai oficiar á Constí-

noticiado, o motivo de grandes tuinte, pedindo licença para pro-
de concessão da ordem, o Conselho

discussões entre os delegados cessar o deputado comunista Ba- fará o processo de acôrdo COIlIl as

l rítaníco e americano, de um tista Neto, cO'l1sider.ado 'impli-c.udo: provas.
lado, e o sr. Molotov, de outro,

"f Bfoi a expedição dos convites. li má é no cumpri-' yrnes regressaráSabe:-se que a Itália e mais

d
.

II UUoutros satélites do Eixo, não meu to 08 tratados aos '. •

steerãdo convftda�dos. a tomar padr� LO'llldres: rs. r. P.) -.o, senador, 'Washington, 9 (U. P.)a con erencia, mas po e- meml?_I'o da ONU secretàrio da de-, Circulas otícíaís notícíam airão comparecer á mesma para legação dos E. E. U. U., para a con- '. .

lt d baí d
discutir os assuntos de seus

ferência de Paris, declarem num próxima vo a o, em,. aixa 01'

discurso: Byrnes aos Estados Unidos, pa-interesses e para esclareci- "Como !dizem noticias, vindas do ra fazer consultas, antes da
mento de questões internas estrangeiro o provisório govêrno realização da Conferência dadesses países. ' Varsoviano não se está aconrodan- Paz. � Como se sabe, o embaido ás garantias, estabelecidas em

O prof. 'Ieur, em
Yalta, que lex�g;e!lll eleições livres, xador Byrnes encontra-se a
democrát1cas e sem qualquer pres- tualm'ente em Paris na confe-

R
são, na Polôlnia. Em' seguida, o or,a- I rência dos Quatro Grandes.

UeDOS ",·res dor lembrou os. senado['es as cons-
.

B· tantes acuSJaçõ,es do ministro Bevin,
B. Aires, 9 -(U. P.) _ Proce- qUle constat'Ou que toda a responsa

dente de Montevtdéu, viajOan- biilida,de pejos il1U!meros'Ús ass'assi
natos püliHcos na Polônia recai soda via aérea, chegou hoje a es- hre o regime varsorviano. Prosse-

ta cidade o professor Floury, guindo, o senador Wander!bel1g,
que realizará, amanhã, na acentuou a continua pressão sob['e
Acad

.

d M d'" o Partido Camponês e seu Hder snr.r ,emla e e l'CIna, nnpor- Mi,kolra,kzyk, tendo por fim obri-tante confer:ência sobre a pe- g'aJdlo aquele parttd'O politico a cou
nkilina. Notkia-se, tambGm. cordar em qllle seja organizado jun
que será conferido, ao prof� to com os par.ti-dos comunistas, um

NlJiREMBERG, 9 (U. P.) - Ninguém poderia supor que SOr Floury, O di.ploma de dou- unico hlóco 're]eit'Oral, o que não
a linda atriz Emmy Sonneman, de ta�o l"n'ocentes olhos azul's t h

. p'assa de uma' invenção totali,tária.
.., - , ar onons.,causa, da referida O -govêrno dos Estados Unidos de-iosse tao cruel. Emmy, que se casou com Goering, em 1935, Academia. ve investigwr tai,s questõ€s e, se tais
era intermediária para a libertação de prisioneiros. Arran- not1cias forem verirficad'as, deveria

Lcava a, espôsa dt Goering, dos parentes dos presos, tudo o que O
.

General llarmOn8 em constituir UIl11 impedimento a Já es tá em ondr8'S'podia, ,em dinheiro e em jóias, e a liibertação prometida não li iodas as negociações, p.oJs tão inau-

'h C t·t·
.

G
.

I t· d t
dita falta ,c),e Oll[llprir OOIl11 ohri<gia- Londres, 8 (U. P.) - O técnico"Vln a. ons 1 ma aSSIm oermg e sua espôsa uma dupla de ·es ela a sua a ações bási.cas, acei.tas, sole'lllemenre

exploradores, comparaveis aos "gangsters". Dessa forma, se- pelo "go:v,erno 'varsoviano" consti- sovi,ético rque v:ae reabrir as, nego--
__�gundo documento aprtsentado ao Triibunal de Nuremberg, I na tall"e·la tl!e um des'afio á integ�dade dia as- cia,çÕes 1"ef'erenltes ao comérciu an,.-
- -

, j:oering e sua espôsa co:nseguiram rreunir milhões de marcos .

slllatura dos EsMos UnldQS, no do� glo-sovi'ético, já se encontra na,

�m-ais á sua colossal fortuna. LIsboa, 9 (U. P.) -

comPle-lâUl�eniod do�, Tra,tados de YaLta e Grã·iSre:tanha - informa 'O órgáo>'
ta hoje 20 anos de governo, ú

e os S 3m .

cons,ervador Daily Eipress. Âl1un-

Alic,e Fay deixará a léla f;��r��oc::s���acia;;'� g�:���i� O trigo argentino ���:a-=�.��,�:nni��;,::!� �:ss�:
têm sido as manifestações de cheg'OU a" "spanba mas acreditava-s'e que êle aÍiUda es-

apreço e simpatia, recebidas .. n Hvesse em Moscou.
pelo general, que conta, atual- Barrcelona, 9 (U. P.) _:_ Aca- O Daily Express declara qwe o

mente, a avançada idade de 77 ba de chegar a este porto um referido 1écn1co chegou a Lou�.
anos. A propósito, noticia-se grande carregamento oe trigo há quinze dias, sem que houvesse
que o ,general Carmona não se- argentino. - Com este' refor- sido noticiada sua vinda, tenoo
rá candidato ás próximas elei- ço, ficará garantido por alguns i,mediatamente iniciado seti traba.
ções, que se realizar-se-ão em dias o fabrko de pão da tàa- lho 'como da delegação comer.cial
Portugal. I de, escasso há já muito tempo. sO'viMica. .

Bahia, 9 (AgêncIa Vitória) - das comemorações. Muitas pessoas
r

'

Censurando a atitude dos comunís- interpretaram aquilo como uma
o- fas durante as festas, comemorati- provocação, e não f'ôra a paciência
tl vas do dia 2 de Julho o vespertino, tradicional dos bahianos, tema de-
,- ; "A Tarde" diz: "Durante as magni- genenado num conflito de v'a'stas

':'B,'-��_ f�'Cas rfesti-v�dades cÍ:vicas em que proiporçõ'es, como talvez
.
'desejas

(), '�� toda a Balblla, cultuou reverent,e- sem os elementos conlltmsta-s pro-
:�,

-

- Juente a sua maior data, uma nota 1110tores da passeia,ta da fOlne. A
() .Jissonente s:e verifÍICou por oca- multidão porém se manteve afasta-
s , :s�ào ,dia passag.em do gran:de préti- ,dia, numa :atitude IIlJUl(l'a de J'1eprova

. to. O Partido Comunista local, na- .ção. Ds c0tl11u'IlJistas 'devem ter se
':luralmente cumprindo ordens do senüdo "esQruerdos" ... Mui,tas pes-
Rio, saiu a Tua, com 'Os seus ca,r- sôas porém vieram á Rediação da

... lIlazes �e pr-Orp.àJga'ilida política, que "A Tarde" trazer os s,ellS pr.otes
nada tmha que v'er com o sentido tos que aqui fi,cam registlrados,".
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e snr. Artur Bernardes reivindica,; para Si,"l iniciafiva" das sugestões quanto à
"frente democrát-ica nacional. Muil'o expressivo é êsse pormenor, visto Jer sido
um· ,udenisla de, grande destaque o p'rimeiro· ,a dar o passo fundamental da ,aproxi-,
mação e do apoio ao Govêrno da República.. Registe-se a, circunstância, para es

clarecimento, a'os espíritos confusos, dei uma aliança que, aliás, ainda é um X,
tão desconh.ecidas são as suas bases, para o, público.
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Resultado das eleições
no México

CIDADE DO MÉXICO, 9 (U. P.) - Miguel Aleman está,
vtncendo Ezequiel Padilla por uma vantagem de cinco a, um

de acôrdo com os ultimes resultados do pleito presidencial
mexicano. Dessa forma Aleman conquistou cerca de 80% dos
votos depositados na,s urnas, confirmando plenamente as suas,

agora são 516 mil votos para Aleman e apenas 115 mil para
previsões de vitória por grande margem. Os resultados até
Padilla.---------------------------------- ------,-------

_An_oX_XX�I_t�__flO_fian_ó_p_diS_-QUarta.feira_''_O_ce_JU_hO_d8_19_46_1 N. 9789 Câmbio negro de camarotes
A pacificação ,da polí .. 'FalecenopreSldente

t·.·ca 'nac=o'nal d�ahiÇ,·9tg��a Bv���
I I Vitima dum colapso cardíaco, fa-

leceu repentinamente nesta capital,
llio,9 (A. N.) - Reuniu-se a Co- gabeira disse: - "Ainda não sei. o conselheiro Antônio Serbra, pre-

missão Diretora do Partido' Social Esse meu encontro com o general sidente do Conselho Admãnistrati
Democrático,. sob a presidência do Dutra dependia; como era natural, .vo do 'Estado e membro de traidli
SI' Benedito Valadares, ouvi>ril�o a - do relatório que o general Góis 'cional f'aurílía bahiana.
palavra do senador Nerên Ramos, Monteiro, coordenador dos enten
ongarregado pelo Partído' de repre- 'dímentos, 11'ia apresentar ao Presi
sentá-lo nas.' demandas anunciadas dente, o que já devia ter sido feito
para à pacificação política. Existe neste fim de semana. Entretanto,
grande interêsse em conhecer a como 'O Presidente está muito grí
atitude das fôrças malor-ítácías no pado e o general Góis também, tal
que concerne aos problemas epns-, não se deu. Quanto ao mais, vai
titucionais em face dos aconteci- tudo bem". ,

mentes politico em marcha.

1--'
------.-------

cari;?À 9N�1te�:) P��C�l�s��r��� 'lt.Questões gregas
tima edição o seguinte: - "Falá-

fmos, hoje, Iigeiramente, com o' sr, e'm - OCO' , ,_

Otávio l\fangabei!l°,a, pedindo-Ihe es- ."
Ao:

clareeímentos sôbre a marcha dos
elrtenidlimentds políticos que há
dias se vêm processando e que che
:giaram afinal a !bom termo. Á nos
sa primeira pergunta, o presidente
-da U. D. N. respondeu: - "Por en-
-quanto não .há nada de novo. As

.
coisas continuam no mesmo pé".

.

'r' Sôbe-e quando se .avístará com o

"Presidente da República, ·0 sr. Man-

Bahia, 9 (Agência Vitória) -Iquanto
vários camarotes permane

Passageir-os chegados pelo paquete ceram vasíos e toram conservados
"Pedro I" reclamaram perante os

I
fechados. Alegaram os reclamantes

jornais contra o abuso de muitas que parecia uma negociata ou cam

tamíhas terem 'viajado do Rio pa- bio negro da venda de camarotes,
ra a Bahia sem acomodações en- clandestinamente.

Londres, 9 (U. P.) - En
contra-se nesta Capital o Mi
nistro seídares; que 'Conferen
ciará com o primeiro ministro
ingles sobre as diversas ques
tões da Grécia, ultimamente e

de novo em foco mundial.

Manifestação inoportuna

ExtorqUiam dinheiro e jóias

Queixas do secretá
rio da Liga A 'rabe
Cairo, 9 (U. P.) - O Secre-'

tário da Liga Arabe acusou o

governo britanico de não ter
empregado maiores esforços
no sentido de dar á India um

govevno provlsono indepen
den11e, ccmfiorme havia 'pro,-,·
metido.

HOLLYWOOD, 9 (U. P.) - Ali:c,e Faye, que esteve em
:nativida:de durante dois a11os, afastar-se-á definitivamtnte da
tela. Alice Fay;e, a partir: de agora, será artista de rádio, tra
balhando ao la:do de seu marido Phil Harris. AUce Faye des
redir-se-á do cinema na película qut vai ser rodada este ou-

1 tono, pela Century Fax. Os fans de Douglas Fairbanks velo�ão
em hova atividade, como diretor do fHme The Exile-. Walt Dis
:ley está preparando um novo desenho.

, \
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8ikorski, guerreiro
e pOlitico
Dia 4 de julho, fizeram três

anos do falecimento do coman

dante em chefe das Forças Ar
madas polonesas, que achou
uma morte trágica junto aos ro

chedos de Gibraltar. Não men

cionaremos os méritos de Si-
QUEIXAS E RECLAMAÇõESkoreki para a causa dos Aliados PREZADO LEITOR: Se o 'lue 'h.

a lutarem então com a esma- ' .

idé
. O QUE SE PENSA DA dos feitos em nossas oficinas .interessa e, realmente, uma previ encia

gadora prepotência dos Estados para endireitar o que estiver errado ou MULHER Mas, essas parisienses, de gos-
do "Eixo". Foram suficiente- para que alvurna falta não se repita; e to seguro, reproduzem os mo-

mente elevados é não se limita-
:-;.'1.0 o escândalo que a sua reclamação As mulheres são mais que os deles, adaptando-os ás suas
ou queixa poderá vir a causar I encami-

vam apenas, em organizar um nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇOI1;S, . anjos, porque são mães. clientes. Assim, qualquer mu-
exército metropolitano subter- de O r;STADO, que o caso será levado

.

Emilio Castelar lher que trabalha, pode vestir-
raneo polonês e também de um! sem demora ao conhecimento de quelll X se á ultima moda". E acres-
outro exército no estrangeiro, de direito, receaenda v. 5. uma informa-

Não ha mulher, por mais centou - "Aliás, nós mesmas,ç.'l do' resultado, embora em alguns ca-

exército, que, lutava e vencia
sos não' sejam publicadoa nem a recla honesta, que não haja pecado ao prepararmos nossas cole-

nos campos de batalha de Nar- mação nem a providência tomada. I com o pensamento. ções, levamos em conta as pre-
vík, da Linha Magínot, Tobruk; Diderot ferêncías de certas mulheres.
;Monte Cassino, Falaise o e na

X Muitas de nossas clientes vací-
Battle of Brittain. Sikors.ki não AOS SOFREDORES Quando uma mulher reina, Iam diante de alguns vestidos
foi sómente um heroi nacional A Dra. L. Galhardo, ex-médica do reinao capricho. que chamam muito a atençãopolonês que no momento crítí Centro Espírita Lu·Caridade e Amor, f t· v:..', ....

-

Vitor Hugo e pre erem o lp0 CldrSSICO .••
d I t comunica a mudança do seu consul ..

co, empreen eu a u a, que pa-
tório para a rua do Senado, 317, Z. X X X Vejamos juntas estas revis-recia sem esperança' de êxito andar - Rio de,Janeiro. CONSELHOS DE BELEZA tas ... Vê? Há muitos modelosnão sómente para a Polônia, (Consultas Cr$ 20,00), onde PIf!SiI

I Paris _ (S. F. I.) _ Por que agradarão ás pequenasmas também para a Inglaterra a oferecer os seus préstimos. Escreva
t

'

Odette) . -. Sinto-me deslum- cos ureiras e as suas clientesisolada "e abandonada. detalhadamente o nome, idade, ende- I
Foi um político, experimenta- reco, enviando envelope selado e subs- I brada com as maravilhosas co- porque. não gastam quilôrne-

cri:o para a resposta, juntamente com leções apresentadas pelas mo- tros de fazenda e são de fácildo nos seus [ulgamentos, de
a importância acima. d 'I f li t d

-

V· t
.

ideais democráticos' sãos e de ístas de ParIS. n e izmen e repro uçao. eja es e, por
uma visão mundial. Foi um dos, -------------: meu modesto orçamento, não exemplo: é de Jacques êostet,
promotores e propagandistas' do me permite adquirir os encan- em, "crepe" preto, muito sim-

projeto da Federação dos Esta- AUME'NTE tadores vestidos e· os elegantes ples, blusa tipo "sweater",
dos da Europa Central. e Orien- .' abrigos, das grandes casas. De- quadris lígeíramente drapea-
tal. A tal Federação devia' dar seus negócios em São solada, visitei uma grande cos- dos, saia, finamente preguea-
força de resistência • contra o Paulo.. con�iQnclo-OB Q tureira para expor-lhe minhas da. E este. outro um elegante
perigo alemão e a tão desejada máguas e perguntar-lhe o que modelo de Molyneux, também
segurança á Russia. O grandio- MARIO SCHAEFER faria em meu lugar... ''''Qua- preto, mas enfeitado, no deco-
so projeto ruiu e em seu lugar Repr�sentaltte tro vezes por ano, assisto as te, por uma "écharpe" clara.
surgiu a concepção de grandes suas ezposições, mas os preços -f3aia com pregas, largas. É lín-
potências. Cada dia que corre

I
Caixa Postal. 5756

I
de seus modelos, enchem-me do e prático. .. e nada dis- FAR1UÁCIAS DE PJ�ANT�9prova, porém, seu frácasso. End. Tel.: Mariely de tristeza ... A vista dessas pendíoso". o RANTE o MES"DE JULHO

A zona incluida entre os ma- maravilhas constitue um ver- Além disso, terminou baí-
res Baltico, Adriatico e o Danu- ':.-------------- dadeiro suplício de Tantalo .. ." xando a voz como se temesse 6 (sábado à tarde)' - Farmáeís

Modema - Praça 15 de Novembro,bío espera ainda uma solução MArli ).no A CIA. Minha pergunta não ficou ser ouvida, o que importa (mas 7 Domingo ---. Farmácia Moder-
política e econômica. Sua prí- � ,

sem resposta: "Senhorita, di- isto é estritamente confiden- na _ Praça 15 de Novembro,
meíra exigência é a liberdade, Aqboiaa e Rep.....ntaçõ•• em rija-se a qualquer das "peque- cial, não o repita, pois poderia 13 (sábado à tarde) -:- Farmâeis

nã Ih roí pr p rcíon d G -I StD. Antônio - Rua João Pinto.que ao e 1 o, o 1 a a ,
e��

nas costureiras" __ há cente- custar-me a clientela) o que1 Q nd Matris: Florian6poU. 14 Domingo - Farmácia Sto,pe a pau ua o recuperar a
Rua João Piato i n. " nas ,em París - que compram importa é a elegância natural. Antônio _ Rua João Pinto.o

tal liberdade, uma das formas 'Cc;i::!:o Po.tol, 37 as revistas de moda e reprodu- Uma bonitas pernas, corpo 20 (sábado à tarde) _ Farmácia'
daquela zona nevralgica, será Filial: Cre.ciúmo zem, para suas clientes, os mo- delgado, lindos olhos, um an- Catarinense - Rua Trajano,
com certeza a realização do pla- Rua Floriano Peizoto, ./a delos da alta costura. É verda- dar desembaraçado, um deta- 2,1 Domingo - Farmácia Catari'
no de Sikoraski da federação T.le�;:!a.�r�:íi;lrus. de que os vestidos que saem de lhe que dê vida ao conjunte. " n.e�r (s�!�� Ir�����) _. FaTmâ.··�das potências livres e equipara- Ao.at.. aoa principal. suas mãos não têm o "chie" o resto não é senão artífleie". ela Hanliveira _ Rua Trajano. '

.

das, conforme os ideais do gran- munlclplot do, E.tod., 28 Domingo _ Farmácia Ranll-
de estadista polonês. veira _ Rua Trajano.

Tenha eempre em casa: uma g�rrafinha de o s-erviço noturno s-erá efetuad&
� pela Fa'IlInácia Santo Antônllo sÍ!tJaP

à ma João Pi.IlJto.

RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôdas as bt;bidas, inclusIve a�

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candida-íw'as,
ipln'a çeinar nos lares catar�
uenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

J\OS nossos
Agentes

�eiam todo dia esta coluna
até o fim

-- Pedtrncs avisar por
ma. quando o jornal não
no rnesrne dia.

telegra
chegar

APERITIVO «KN OT» .

-

Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina

VEND! DE ESTAMPILHAS FEDERAIS
.. _.

Nos «guichets» da Secção de Depósi
tos da Caixa Econômica Federal de
Santa Catarina, vendem-se estampilhas
federais.

HORABIO: Das 10,00 ás 12,30 horas,
ininterruptamente.

LOCAL: . Rua Felipe Schmidt, 17.

,,--,,--,,--,,�--""----"--""'''''-----

DO DIA I

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

M.,ntagem de rádio., Ampli·
ficadorea-TranamiaIEl:l'ea

Matarial importadc> direto'
mente doa U. S. A.
Proprietário

Otomu 'GeOrges Bõhm

I
E:eetre' Tecnico - Profi••ionol

formado' na Europa
Fl'orion6poli.

�u�Pinto n. 29 •• Sob.

,

O -PAECEI'TO
EXERCÍCIO PARA OS INTESTINOS
O. mÚlculos da. parede•. do in

testino aão re.p0naáveis pelo .eu

funcionamento, e necelllitam de
exercício, com'O o. demoil múa
culo. do corpo. A vida aeGientáriã,
pela falto de exercício, acarreto,
moi. cedo ou mais tarde, o parado
do delenvolvimento ou o enfra
quecimento progrelllivo daquele.
rnúlculos, originando a priaão de
ventre.

Livre·.e do pri.ão de ventre,
fazendo um 1"01:1CO de exercício,
diàriomente, de preferÉ!ncio
pela manhã, antes do benho.
SNES.

-I
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\
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A direç!:vo�;:dOsS� res.pOD·I�I sabiliza pelos con.celto8
emitidos nos artigos

i assinados "
'
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E;"p .. Fu�erória Ortiga ..•....... 10;ZP,
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eI:Dprego ? J
Procure então a nosss Geri�

cia e preencha a nossa "ficha ti9'

informa�ões úteis", d-'\ndo tôd_'
8S indicações possíveis, que ter�
mos prazer em recomendá.lo (a'
aos interes�iados na· aquisição à'"
1)OJ1.S funcionários (as).
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I Uma orquestra nUBI
só instrumento
Paris - S. F. L - O premio

dos inventores da Feira de Pa
ris foi concedido ao jovem Ge

j orges Genny. Graças a um pe
queno aparelho semelhante a

um harmonium, conseguiu imi

tar, de modo perfeito, o som dos
instrumentos de música: as mo

dulaç,ões . variadas dos violinos,

I
a tonalidade comovente do vio

. loncelo, os fortes acentos dos
I
fag.otes, os sons bucólicos da
flauta e do oboé e todas as es

calas do saxofone. Basta Iígar
o instrumento á tomada "pick
up", de um rádio, e, ao fim de

Convidado pa· ra IOnde as.' mulheres eres.
algumas semanas, o executan-
te, por pouco ouvido que tenha,

um novo papel h
.

poderá tocar o instrumento de
. .

ceIIlmais q'u .

.

sua preferência- Até agora só

Hollywood, (U. P.) Horson e os omens foi construido um desses apa-
Welles foi convidado para um Esto��lmo (Via .Aérea): -I ende. cerca de 40.�00 dados, f?i relhos,' mas uma Emprêsa es-

*'
novo .papel, o de Genghis Na .SuecI�, as memnas crescem reumdo no Hospital Infantil trangeira já ofereceu a Jenny

MENINA MARLENE XAVIER Khan no filme em tecnicolor mais rapidamente do que os Samaritano, em Estocolmo, cinco milhões »elos seus, ínven-
A efeméride que hoje transcorre,

.

d d d
.. a••inalo maia uma testiv", prima'

do terrinel coniiscador asiatico. meninos, es e os ez meses sendo tratado estatístícamen- tos atuais e futuros.Punha tam-

'vera do galante menino Marlell.9 Um milhão e meio de âolares atésos quatro anos. Depois des- te pelo Instituto Sueco de Ge- bém a sua dísposíção um labo-

.Xavier, dileta filhinha do ar , Leru- serão gastos ne�se .jilme cujo ta idade, contudo, os meninos nética Humana de Upsala. I ratório e elevados vencimentos,
oro Xavier e de .uo digno e,spôso produtor não foi anunciado. as alcançam raPidamente.'Deul mas· o rapaz quer reservar seus
,da Alpaide Xavier. .

X
prova disto. ° Dr. 011e. Elgen- É esta a primeira vez que se inventos para o seu país e dís-

RENATO RILLA. I . mark, em sua tese doutoralj' realiza na Suécia uma investi- tribuir com os seus colaborado-

A efeméride de hoje, regista apresentada recentemente no gação semelhante. Os unicos res todos os proventos que dê-

o transcurso do aniversário na- EDI'TA' � Hospital Carol.ino de Estocol- qu§tdros de que se dispunha le aufira, visto que Georges

.talícío do nosso prezado con-
I. I mo. �om o fim de reun,ir. o ate agora sobre ? desenvolvi- Jenny, não é apenas um ho

terrãneo s. Renato Rilla, fun-- JUIZO DE DIREITO DA CO- �atenal de estu�� necessar�o. I �ento normal da criança têm mem inteligente, mas também

cionário da Alfandega desta I
MARCA DE_ TIJUCAS, fIzer.am-se medições e radlO-1 sido de origem estrangeira, moço de muito bom coração e

.capítal. _. EDITAL DE PRAÇA COM O grafias t<;>dos os mes,es, des?e o mas, em virtude de o cresci- caráter. Obrigado � tra:bal�ar
X PF..'AZO DE 20 DIAS I

seu nasc�mento ate os cmco menta, sobretudo nas criatu- aos. ca�orze anos, fOI, primeiro,

SRA. MARIA LOPES O Doutor MauriLlo da Costa anos de idade, em uns quatro- ras de tenra idade, sofrer a in- a�I�ndlz de. �ontador numa

FERNANDES. Coimbra Juiz de Direito da centps meninos e outras tan.
- fluência de fatores tais como I

orícína de rádío, frequentando

Aníversáría-se, na data que Comarca' de 'I'íjucas do Estado tas meninas de Estocolmo e clima, raça, etc., não foi possí- c:lrso�
1 n�u��os 1

para f�zer. o
de Santa cata'l'ina

'

na forma! seus arredores. Todo o mate- vel de todo guiar-se por estes gl!laESla 'I 'da rAllctu ouE-ste, d ePSo°ls,.hoje transcorre, o aniversário ' ..

I
.

btíd
na sco a e os suas -

Maria Lopes Fernandes, viuva da lei, etc. . . ..,'
na aSSIm o 1 o, que compre- quadros estrangeiros. ciais. Doente, passou' algum

do saudoso conterrâneo José Faz saber, a todos quantos o tempo no sanatório dos estu-

.F'ernandes. presente edital de praça, com I . 4JIer dantes, aproveitando-se alí do

SRA. MA�IA SIMAS âe1!az���h:����\�' v�t:�e� PI.41 JLI '" cO � ����:t:r!�a�is:�Çãfoa�:r�a�=:
FRAGOSO gue no dia 30 do co�rente mês: I Pl5.' ,$ • zer todos os estudos de matemá-

Assinala a .eíeméride ��e as 10 horas, nesta cidade e co- tica, eletricidade, acustica. Es-

hoje transcorre, o anírsárío marca de 'I'íjucas, á porta do I' <, I/ f'R'
' ses estudos permitiram-lhe

.natalícío da exma. sra. Maria edifício da Prefeitura Munici-

"*
.' imaginar e realizar seu 'apare-

.

Simas Fragoso, digna esposa pal, ,o porteiro dos �U'ditórios, - - ,OUIlANTE TODO·Oh' lho.

do sr. Elpidio Fragoso Filho. trará a pubhco_pregao de ve�- / "'.
. noe 11/1 TlFJOS -C-O�M-P-n-A-··-S-'E---o-u---

X da e arremataçao, a quem mais I " J " I-II<L '

SRA. YO�t��.BOITEUX ��rm�Ud��!ç�and� a�!�f:��
•

..11

D);"/.R"'"tk
-Uma casa. ���f:�;��:

Deflui na data que hoje de Cr. $400,00 o ímovel abaixo �
.,,;;::::

.:=
Informações oa

rtranscorre, roais um aníversá- discriminado, separado para .
-::; _:: � iiIl

� -4 §;: �. �
CASA PORTO

.rio natalicio da.exma, sra. Yo- pagamento das custas do arro- ??tl JI' "

,.:,.' Em busca de
landa Boíteux Russo, dígnissí- lamento dos bens do finado

. ifo,l/ ,",U

.ma esposa do sr. cap. Elgidio João Leopoldo Línhares: Um proteçãO

.Icusso. terreno sito em Perequê, do

T
-

x munícípio de Porto Belo, desta : apetes lumino.sos Batávía, (S. H. I.) - Mais

LEOPOLDO COELHO. comarca, com 225 metros de de dezoito mil chineses e dois

Transcorre, hoje, o- aníversá- frentes por 1.900 ditos de fun- nos cinemas mil árabes chegaram durante

. rio natalício do sr. Leopoldo dos, e a área de 427,500 metros a semana passada a Tange-
d Londres,' {B N S) Os

Coelho, oficial de justiça da la. qua: rados, fazendo frentes na
. . .

-
.

rang, em busca de proteção
vara. praia e fundos em terras -de

cinemas do futuro. estarão das forças holandesas contra
.' Manoel Domingos de Souza;

RITZ - Hoje ás 7 Y2 horas (equipados co� .t�petes lumino- as violências extremistas. Con-

MENINO MÁRCIO R SOUZA. extremado ao leste em terras' Ultima ,exibição' SOds. qü� 'p�rmltIrao ao especta- tinua a fuga de troo êsse pes-
Faz anos-na efeméride de de Antônio Joaquim Pontes e

Deanna DuI'ibin ___: David Bruce OI dmgIr-se ao seu lugar, soaI para a província de Ball-

hoje., o inteligente menino heideiros de José Gonçalrves ,da
A DAMA DESCONHECIDA �en:: que C!: luz per�:urbe a pro- tam.

. '.

M'
.

R d S Silva e a·o oeste em terI'as de
Uma comédia original e ale- Jeçao do fIlme - e o que afir-" .

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

.. arcIO . e ouza. gTe c bel
_ .

heI1deil'Os do finado João Leo-
' om as cançoes... e ma um especIalista no assun-

·'suspense ... " to Q�g d
.

po1do Unhares, av'aliado por
. � un o o mesmo especIa-

Cr. $400,00 (quatrocentos cru-
Censura:' - Até 14 anos. lista, as eXlperiências feitas

zeiros). Quem dito bem quizer .

No programa: - Noticias da nesSe sentido por manufaturei

arrematar, compareça no dia, seman,a 46x19 - DFB. - No- ros em Kidderminster (Ingla-
hora e local actma menciona-

ticias do dia - Jornal. terra) já vão bem avançadas

dos. E, para que chegue a no-
Preços: - 5,00 - 3,00. e prometem alcançar grande

tí,cia ao conhecimento de to-
êxito comercial.

.

d ......,.1 v;nA�
EüXY - H�J'�' is' '7' ��. h���

os, mauuou e""l-'v-..ir o presen- 7�

te, que deverá ser afixado no
Joseph-Cotten e Tereza Wrigth

lugar do costume e reproduzi-
SOMBRA DE UMA DÚVIDA

do na imprensa de Florianópo-
Ele torll'ou-me uma menti

liso Dado e passado nesta cida-
rosa?.. Porque 'esta dúvida

de de Tijucas, aos dois dias do
cruel? ·Será que este homem a

mês de julho do ano de mil no- quem adoro e a1gum monstro?

vec,entos e quarenta e seis. Eu,
\ Censura: - Até 14. anos. ("CaIlllPanha pró·livro" do

Rodolfo Büohele Escrivão que
No pr?�ama: - Cme Jor- C. A. XI de Fev'el'eiro).

subscrevi. (Ass.) Maurillo da
nal BrasIlell'O - DFB.

) Cústa Coimbra - Juiz de Di- S nh
Preços:

reito. Está collforme o odginal �t oras � srtas. 1,20
ao qua,.l me repor�e e dou fé. udan� _.. 1,80
Dat supra. Rodo]!fo Büchele

CavalheIros 2,40
Escrivão, .

----
�-- ���� - RITZe�OXY-AMANHÃ

Mickey Rooney e Judy Garland
LOUCO POR' SAIAS

Uma torrente de luminosa
juventude!
RITZ e ROXY - DOMINGO
Joseph Cotten e Ginger Rogers

VER-TE-EI OUTRA VEZ

Para bem servir ao leitor
I desta secção, necessitamos da
; sua colaboracão. Escreva ou
.telefone informando-nos:

a) - quando estiverem
rerrados nomes ou datas aqui
.mencíonadas;

b) - quando pessôa de
.sua família ou de sua amiza
de nascer, casar, viajar, fizer
.anos ou falecer.

Sóm€nte assim readaptare
.mos .o nosso cadastro social.

.ANIVERSARIOS:
MARIA DA GRAÇA

.

Faz anos hoje a IIrita. Maria do
'Graça. tercei, Cl-"Ilni.ta do Colégio
Coração de Jeau9 e filha lio »nr.

.Newton da Luz Macuco, Pre!eito
"de loaçaba.

,-

ODIN

�
lH f RECOMEND'

CARROS BRITÂNICOsl PARA EXPORTAÇÃO. - Interior da fábrica de áu:o
Ínóveis Morris, onde os mecânicos dão os retoques finais aos novos mo.delos.

" (British News Service). �l ..........'S:-r:<'I

C0MERCIANTE: Dá' um li
vro. à Biblioteca ,d'o Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. .con
tribukás, àssim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de' amanhã!

ESCRITÓRIO JURtDllJf). COMERCIAL
(Com um �epa!tamento Imobiliárí�)

Vendas de pmhals, fazend� e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV06ADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Posta) 54

.En.dcreço .,telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St. Catarina

No,va orgaDiza�ão
soviética
Moscou" (U. P.) - O go-

vêrno sdviético estaJbeleceu'
uma nova ol'ganlliaç}w desti
nada a orientar a publicação
da literatura de outros povos
em lingua russa. Baris Suckov
chefe da secção de literatura
estrangeira da Casa Editora do
Estado, foi nomeado .diretor
dessa nova organização.

.,

lUI'I p{){}ouro /)A KIIOFu,../nIJ.pJIf.�U6UIUJ$

_______ iTAdAI ��
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O e5T.DO-Qu,àrta-tei�,(I 10 de Julho de ,...ti

1 . .• que 72% da produção
total de ouro do mundo perten-"
'ce ao Império Britanico.:

2 ... que à palavra universal
'tarifa ortginou-se do nome da
cidade mourisca Ta Rifa, pon
to de passagem dos primeiros
navegadores portugueses e es-

-

panhóís, termo que, em árabe, Isígnifíca inoesiuárío, "

3. " que a primeira vez na

história do Parlamento fran- .:=�����������������::=::::::::..__cês que um homem de côr pre-
sidiu a uma sessão da Câmara
dos Deputados foi a: 3 de feve
reiro de 1937; e que.êsse parla
mentar, que se tomou' poste
riormente conhecído em tôda
a Europa, chama-se Gratien
Condace. \ '\

4. .. que Maquiavel, que
nunca foi médico em sua vida,
no seu célebre livro "O Prin

cípe" 'escreveu êste conceito de
medícína: '''A tuberculose é
um mal de dificil reconheci
mento e .fácíl cura no ínícío e

de fácil reconhecimento e difi
cil cura' em estágio mais evo
Iuido" .

5 . .. que, no principio do
,século, XIX, a imperatriz Jo
sefina, espôsa de Napoleão I,
colecionava em seus jardins
tôdas as espécies de rosas, im

portand.o-as de ínumeros pai
ses; e que os ingleses, que blo

queavam então a França, ti
nham sempre a galanteria de
deixar passar, através de. seu
rigoroso bloqueio, tôdas as -re

.messas de roseiras destinadas
àquela imperatriz.
6. " que, na Albânia, é ad

mitido como coisa naturalíssí
ma a vendetta, pois, segundo
.alí acreditam, todo o sangue
derramado exige outro sangue
em seu lugar; que,a vendetta
albanesa tem seu código pró
;prio, sendo somente aos ho
mens permitido Vi-ngar-se; mas
que, naquela nação muitas ve

zes a vingança de sengue é
ajustada amistosamente me- 1.500 gramas, enquanto 'sua

diante uma índenízação .. em envergadura de asas alcalca 2
ddnheiro ou' em terras. metros e 30 centimetros e> seu

7. " que, em todo o mundo, 'comprimento, incluindo a cau-

o Brasil é o único produtor do da, mais de 1 metro.
minério chamado zircõnio, ma- 11. .. que, nos Estados Uni
terial importantíssimo em inú- idos, existe um Jardim Zooló
meras índustrías modernas. i gíco de animais mícroscópí-

8. " que os ingleses, ainda cçs; e que, durante a Feira
usam bengalas; e que a maior Mundial de Chicago, 4.000 pes
fábrica de bengalas do mundo soas por hora enchiam a sala
existe na Iuglaterra, tendo qua- em que tal "jardim" estava I
tro sé�, '�l.os de existênciâ e em- instalado para .observar' como

Ipregando aLgumas centenas de vivem e lutam aquelas criatu-
operários. ras infinitesi.rriais.

.

I9. " que, na União Soviéti- 1�. .. que, durante muito
ca, as greves são cànsideradas teI11(pO; .foi oastume enterrar
c.omo. uma rebelião contra ó se os orgãós 'e a carne de um I
govêmo; e que, nas 16 repúbli- individuo separadamente; que,",'C;;LS que compõem aquela fe� assim, os, ilíltestínOS do impera
deração politica, os grevistas dor alemão Henrique IV f'Oram
são invariavelmen�e, castigados I sepultados em Lutch e 'q cor'
com a pena de morte. ". po em Speier, e que em Speier;,

10. .. que a fragata, pálmi- foi sepultado o cadáver de Hen
pede conlíJ.eddo tamberp pelo rique IV, �to seus intes
'V,ome de "águia do mar", Vem tinos for�m enterrados em

um coI1po que pesa apenas .. 'Utrecht.

Copynghl da
rheHA'If roo Hl.4NO?ln�

/

.

Economia e I �� II

Finanças ,t Rt�O'
Washington � (SIH) - No- 1_--.vo� ::nodelos aperfeiçoadas de �;

.

maquinas de lavar e outras má- i "

quinas de uso doméstico cons- I' -'tf-liAZ I ,ti�uiaI? motivo de especial ad- lt'f", A •
nnraçao 'em uma recente expo- Além das dôres agudas da
síção de aparelhos elétricos ul- má dígestão.i ha o incomodo social
trá-modernos. realizada nos Es- do máu halito e da azia. Com o uso

tados Unidos. .

ao saboroso «PÓ DigestivoDe Witt.
desaparecem tais vexames e ,113

Mais surpreendent.es, �na ex- dôres, pois este remedia moderno
posição, foram as máquinas elé- corrige o mal no seu inicio, graças
trícas de lavar, que lavam ,e se- a sua formula moderna:' Diastase

cam, roupas em menos de mela-}: de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

hora, sem ser preciso a assís- gastro-íntestínaís, Carb. de Cálcio.
jêncía constante da' dona de ca- Carb. de Bismuto, Carb, Ele mona-
sa. Um secador automático vai sódico-para neutralisar a acidez ex-

revirando as roupas já lavadas cessiva, que é a causa principal
):", da azia e das contrações gastrtcas,em um compartimento ,dotado iW Para livrar-se da indigestão, peça

de ar em elevada temperatura- 'lJd '

até que fiquem completamente �, "A 'IíI.1*..,secas. Alguns desses lavadores- Vc ..,� ,I.
podem ser usados também 'para
pratos.
'Uma das máquinas em ques-

.

'1
tão - cujo fabricante, na cer- Aldo Rocha e Ruth Ita, tinha sua imaginação volta- Fidélia Rocha

ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00 da para Os modernos progres- .

participam ,008 .parentes e

.'RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 sos cíentírícos - é chamada de

I
amigos o nascimento .de

R Tral-a.no, 23 • Florl=-no'"'polis "propulsão a jato". No fundo moi. uma filhinha. I..

ua ,.. I de um tubo que mede cerca de

-:==::;;;;;;,;;;;,;;;===;;===;;;;;;:==_=--=--=-=:;-=-=-=-=�.. ,:.. :_:.===:.� 121 polegadas de diametro e vín- --------------

II.
-, ! te' e uma de profundidade, está

'

QU�R VESTIR-SE COM
\ (O�FORTO -E ElE<iAHeIA ?

PROCURE A

, var, na ocasião em que o apare-
Rua Felippe Schmidt 22 _ Sobrado

"

lho é aber.to, Ao ser fechada a

tampa, abre-se -um rüsposítívo
donde saem jatos' de água fer
vente, A pressão ocasionada pe
la saida da água através de pe
quenas áberturas existentes no

interior do tubo faz girar o re

cípiente. Desligada a máquina e

aberta a tampa, o recípiente
continuá a girar, fazendo com

que o objeto lavado seja ínstan
taneamento seco pelo ar.

:- �.�� .

Laboratório I

_
Clínico

RUA JOÃO PINTO, .25
'fone: 1448

Em frente ,ao Tesouro
do Estado ,

FI.,r ianõpolis
Farm, 'Narbal Ains nê" :souza '

dil Costa Avili!l

, ,

-PRECISA-SE
de uma ernpregode . Pago-se
hem. Trotar à rua Esteves
Junior, 39.

I', DOENÇAS NERV1SliS
Com os progressos da medicina.

hoje, 8S doenças nervosas, quando
.------,------- tratadas em tempo, são mal� per.

feitamente remediáveis. O? curandeí•.
,

rismo, fruto da ignorância; só pode
prejudicar os indivíduos afetados eh

'.tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais díspõe

I
de um Ambulatório, qne atende gr..

. tuitamente os doentes lIerVOS08 t....
digenses, na Rua Deodoro 22, da. "
iu� 11 horas. diàriamente.

8 Sabão i

,

"

,

ln. H. G S, Medina
f'arm. L.

Exame de . sCI=tgue, Exarne poro ve,rific�ção .

de cancer, EXQme de urina, Exo.me !;'Iara
verifico.ção do gro.videz, Exame <ia escorro,
Exame po.ro. verüicQção de doenço.s do
�ele, boço e cabelo., Exame de fézes.

.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e tranafu:aéia de sangues,
�xome qu(mico de, farinhas, bebido..

café. águas, etc.

emprêgos .

NOVO HORÁ.RIQ DA

, \

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 5'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Mo-vimtntação com cheques

Banco do DI'strit� Federal S. A.

P. ALEGRE FLORIANó-'
t POLIS - CURITTBA

. QUINTAS E DOMING0S
Decolagem de Ftortanónolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLORI ,�N6-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT'\S

Decolagem .de Florianópolis,
ás 10,00 horas

INFOR�I!4ÇõES :

FI,LIAL VARIG - EU. L.�·
P(I)RTA - TELEFONE

1325

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUOHE

I J iiVÍl�rRiOiPiiõSA
I 'Rua Deodoro, 33

,
Flor ianópnlis

,

,Liv�os novos' e usados,
em diversos idiomas,

, )

Fretes, mudan�as carretos,
em geral?

,.

AI TU
(HORARIO COMERCIAL)

TOMe SEMPRe

Precisa de Uni empregado
competente? ,

- Consulte o nosso fíchá-'
rio de candidatos a

Fon;- 1634 '_ Mercado 37'

1/lii;,J!

• "ElHO. YEPWFUGO
0€ fFcITO sfj;�.()
E INOj;E rtSIVO lUI

C,Q,AIIÇA'S I! t'
-

-,

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

,

, .

Novidades todas a',
semanas

-"VIR(jEM
.

ESPE(lAUOADE"

,

.

elA. WETZEL, INDUSTHIAL-.JOINVILL� (MlIrca reglat
.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o mElHOR DOS mELHORES
____ I.U: o.... &."� lU. _
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1 m�'i�i:t·jtj I � i i�;J � r;o, i Ce] � t.:.l,,
.

Lagoa, Ratones, Caiacanga e Rerituba.
Com o meu pronunciamento favorável apre

sento à consideração dos 5r5. conselheiros o se

guinte
Projeto de resoluçêo

O Conselho Administrativo do Estado apre"
va, nos têrmos em que se acha- redigido, o pro
j eto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de

índio Fernandes; ocupante do 'Cai.·!.:O ela Flo'rianópolis enviado com o ofício n,.. 83-;'1.351,
classe I da carreira de Oficial Ac1.ministrati- de 28 de junbc do corrente ano" do Departa
-vo, do Quadro único do Estado, àUTan':e trin- mento das Municipalidades.
0a (30) dias, com o desconto de um tê S. S., em Floriauópolis, 4 de j u.Iro rie 1946.

- erço, Jairo Callado, relator,
(3260) N. 123

I A Interventor-ia fedei al submete à aprecia
Ç'IO dêste Conselho o projeto de decreto-lei em

que abre créditos especiais, por conta da arre

cadação do atual exercício, tio. montante de
Cr$ ·16.780,20, destinados a ateriderern às des
pesas com a -execuçâo dos decretos-leis ns. Ioiô
� 160, de 31 de maio p. p.
Concordando com o que ora é pleiteiaao

apresento à consideração dos 51"5. conselheiros
o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos, termos em que se acha redigido, o pro
jeto de decreto-lei da Interventoria federa1 en

viado com o ofício Q. 449, de 25 de junho do
cor-rente ano.

S. S .. , em Florianópolis, 4 de julho de 1946.
Jairo Cal/a-do, relator,

N. 124
A Prefeitura Municipal de Nova Trento

submete à apreciação dêste Conselho o projeto
de decreto-lei em que estabelece o de-scanso em

feriados civis e religiosos de conformidade com

" tradição local.
O processo está acompanhado de aceitável

justificativa 'pelo que apresento ao Plenário o

seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado apro
va, nos termos em que se acha redigsdo, o r.roIndefe- jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de
No- '. 'Trento, enviado com o 'Ofício D. 79/1.3133,
d ...

' 25 de junho do corrente ano, ao Departa
mento das Municipalidades.•

S. S., em Florianópolis, 4 de julho de 1946.
Jairo Celtado, relator. m il ia Maria Alves ve aos menores Idalina Ma-

N. 125 ria, Mauj-ilio, Joaquim, Julieta Maria e Urba-
A Prefeitura Municipal de Ibirama submete 110, .viúva e filhos de Joaquim Alves' Cordeiro,

à apreciação dêste Conselho o proj etc> ele decre- ex-inspetor . de quarteirão, assassinado em

to-lei em que- estabelece o descanso em feriados Campos Novos, no exercício de suas {unções.
civis e religiosos de conformidade com a tradi- A pensão referida foi concedida pelo decreto-

çâo local. lei n, 137, de 5 de abril do corrente ano - e,

O processo está acompanhado de aceitável assim, opinando favoràvelmente, apresento ao

justificativa pelo que apresento ao Plenário o Plenário o seguinte
seguinte O Co elh PA�et� de resol"�ãQ. E d .

Expediente Projeto de resolução n� o mtn,lstratl.vo o
. s.ta O" ap�o-

O sr, secretário faz à leitura da ata da ses- O Conselho Administrativo do Estado apre- I :ra, 11D-S termos el!l que-se acha redigido, o pIO-
-'

I I
'

d va, nos ter-mos, em que se acha redigido, o pro- j eto de decr.et;o-lel da Interventor.la federal, eu-

':ao antenâI" que, posta em ce)atc;.s, e aprova a

jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de viado em OfiCIO n. 450, de 25 de Junho de ]946.
sern ernen as.

. .

f'
.

7 / d S S em Flor'ianópol'is 4 de julho de 1946O sr. secretário procede à leitura dos

S.e_'lblrama.
enviado com o o lC10 n. 9 1.333, e ,.,

J 'B S I d d OI" 1
.

'Zuintes c)�l1mentos: , 'l" ,25 de junho �o corrente ano, do Departamento o�e . a 'IJ. �30e �vetra, re ator.

Ir-r- OfIC,lO, da Prefeitura ,d� ,'I 1111�0, encanu- das Jl.[t1l11Clpahda�es", .. O Prefeito Munici al de Jara uá do' Sulnhando copra dos atas oficiais baixados 'por S. ,S., em Florianópolis, 4 ele Julho de 1946,
b

- '.
� PI- C' lihg ..

essa Pre,f�itura - Vistas aos srs. conselheiros,
T
Jai1'O CaNado, relator. , :� �e�ec�e�g_�:fl��nd�s!e ab���ra °d��r!I�;��

_ Of.<:1O n. 90, rio Departamento das Metlll- � .

,N
.. 126. di! espec'al de C-$ 7053840 por conta do��ipatidades, enviando os processos n5. �85 e A Prefeltl11'a �Il1mclpal de RlO do Sul sub- o 1

, ,� '.". ,_

390. da Prefeitura de FI01'ianópolis _ Distri, mete à ap'reciaçüo dêste Conselho o projeto de saldo. d� exer<nclO, antenor e, �ata _apllcaçao
buídos, 'dc.creto--10i em que estabelece o descanso em fe- e� 1 efmma de velculos e rec?D:St�çaQ de es·

_ Requeri�l1ento do 'funci�n�rio dêste Con- riad?s_ ci\ris e religiosos de conformidade com a ��a��s �:�!� conforme e,sp:clflcaçao constan-

/:�lho, Bel,arnllno Veloso, sohcttando s�ssenta tradH;a.o local.
. ' . ,j) c�édito pedido abrange' a totalidade do'(has ele Ittcllça. para tratamento de saltde - .o processo esta acompanhado de a7�tt,avel ld' ','

do f .' - 11: Submeta-se à inspeção de sa�de. justi,ficativa pe!c-..- que apl'esento ao Plenano o �reose���stànt:�n�e���� aVOlave nente,
Ordem do d�a, stzumte Projeto de resoluçãoA Casa aprova. por unal11m�dade de votos, Proje-to de 'resolução O Conselho Administrativo do Estado apro.o pa!-ec�r�, 118.

_

O Conselho Administrativo. do Estado apro-
'va, nos têrmo.q em que se acha redigido, o pr<>-\Tao a lmpressao os pareceres va, nos têrmos em que se acha redigido, o pro- "'I

,

N ' 120 jcto de decreto·lei da Prefeitura Municipal de jeto de, decreto-lei da: Prefeitura ��nicipal de

A P f· "f:' I d J 'd SIR· d S l'ad f'
.

79/1 333 Jaragua do Sul, envIado com o oflc", n_ ....
re eltllra "UntClpa e aragua o II 10 ou. el!V1 o com o o lelO 11. .,

8'/1 '51 d 28 d
.

h d 1946 d D t
B':lbmet,e à consid�ração dêste Con�elho, Admi- de 25 de junho do corrente ano, do Departa- n:enfu,) d� �lunicfpiIidaâes.e , o epar a-

-�strattvo um projeto �e dec�eto-lel, ,cltspondo mento das :Municipalidades. S-. S., em Florianópolis, 4 de julho de 1946.s,o�l-e o clesca�so em dIas fenados CIVIS ou rcw S. S., em Flarianópolis" 4 de julho ,de 19%.
'José B. Salga,do de Oliveira, relator.

h!(lOSOS de- acordo com os usos e costumes lo-
, J�"0 Ca/lado, .elator.

f
EXPEDIENTE DA PRESIDf;KCIA-crus.

.' ..

N. 1-7
. Pwcessos distrib,âdos

ITal me:dIda VIsa daú cump!,unento ao dlSP?S- 9 PrefeIto Jl.fUlllCtpal de Blguaçu st1bmet�
Ao sr. Sal adó de Oliveira _ 'Pn,eto de ge-to no artlgo 2° do decreto-le! federal n, 6.459, a este Conselho para o deVido exame e aprova- to I d � ef't d T b

-

J
di-oe 2 de maio de 19�4.

I
...

c.:ão o relato mInucIOSO de sua admtnIstração �Õbre- �l m�ifica��oUd� a�íne� :rÂ�' a�eart�Pno;S<1.1.1 pela aprovaçao, pelo que ofereço a Ca- no exercício de 1945:
do decreto.lei n. 66, de.·12 de agÕ�to de 1944: -----.--------------------------------..-'5a o segmnte

_' _

Pela leitul-a do relatório em referência C011�
que trata da con.struçáo de prédios; projeto de

....
P, oJc,tl! �e rc�olllçao l.:ellci-me da operosidade e thonestidade demons-

decreto-lei da Prefeitura de Orleães, que dis-O COll,selho Adl:l11mstl'a�IVO do Estado a�ro- tradas pelo éitado governante, que dirigiu os
põe sôbre o descanso em feriados civis e reli

'\la o pr,?J�to de decreto-I,el de fls. da Prefertu- destinos daquela comuna com clarividência e
g:osos; proJeto de decreto-lei da Interventoria

-r� MUruClpal de Jaragua do Sul, �om a reda- descortínio.' 1'ederal, que dispõe sôbre a criação de dois car-
.:J;ao ao art. 2°, propost� ,pcl� �ecçao Legal do Assim sendo, àpl'esent'O à consideração dos

gos de lentes de inglês' recurso de José Sar�Departamento da� :rvI,urn�Ipahdad�s. srs. conselheiros o seguinte torato,
'

S. S., em Flonanopolts, 4 de J�llhG de 1�46. Projeto de "esolução Ao sr. Jain> Callado _ ProJ'etoo de decretos:Severo S7,moes relatOll O Conselho Admjnistrativo do Estado aproo
N 1�1

� .. leis d�s yref�itt1ras de Blumenau e, São J?S�,
,

. -

...,

va e louva a administração municipal de Bi-
que dlspoe sobt'e o descanso em feriados CIVIS

• �

A �1�terventona feder�l. suh�ete a aprepa- guaçu, '110 exerc.ício de 1945, em vista do re-
e religiosos; projeto de decreto-lei da Prefei-

"ao deste C<;mselho Adl,11lmstrattvo um pr�Jcto Iatório enviado.
tura de Lajes, que dispõe sôbre a abertura dede decreto:lel que autor�za a Fazenda do. Esta- S, S., em Florianópolis, 4 de julho de 1946.
um crédito especial de Cr$ 11.793,80.d? a adqUlfll, por doaçao gratutta, um ,.err,ef,l0 Jairo CaUado, relator. Ao sr, Severo Simões _ Projeto de decl"eto-

SIto no lugar Aforro da Fumaça, 110 mUlllClplO N. 128
lei da Prefeitura de 'Florianópolis, que dispõede Urussanga.

.' ,

O Prefei.to l\1unicipal de Mafra submete à
soore a denominação de diversas ruas; projetoSegundo esclarece o sr. S�cretano da Fazen- apreciação dêste Conselho, o projeto ,de decre- dOe decreto-Iei da Prefeitura de Tijucas queua, r�sp<?ndendo pelo, �x.pedIente d� Secretana to-lei em que reajusta, naquela comuna, a co-
dispõe sôbre o descanso em feriados <:ivi� e reda, :Vtaçno, Obra� Publicas e Agncu1tura em brança do Impôsto Territorial. ligiosos; projeto de decreto-lei da Interventoriaoflc,o de 13 de Junho do corrente ,ano ao se- Em virtude do referido edil pretender ilnica- federal, que revoga o decreto-lei n. 1.449 enhor Interventor federal, o refendo terreno mente majorar, em antigas Zonas, o Impôsto rev'O'o a d tI' '506destina·se à construção de um Grupo Escolar Territot';al. o que não o impossibilita de poste. lo r o ecre o· �l �. :ti

.

julgado necessário em, prosseguimento do pIa- riormente decretar, após _ sujeitar ao exame e

no adotado pelo Govêrno, de vez que existe aprovações necessárias, a 'nova lei decalcada
naquele local um elevado número de crianças na fórmula padronizada, aprovo o que é plei-
er.1 idade escolar. teiado, apresentando ao Plenário o seguinte
Assim sendo, e por estar de pleno acôrdo ProJeto de resolu'çã-o

com a medida proposta, apresento à Casa com O Conselho Administrativo do Estado apro-
-:meu "ato favorável. o seguinte va, nos têrmos em que se acha redigido, moqi- Salários-famflilit despachados pelo M. Inter-

IProjeto de resol1tção ficado o -preâmbulo de conformidade com are· vet?tqy federalO Conselho Administrativo do Estado aproo 'ddção procedida pela Secção Legal do D. M., o 3 DE JULHO
va o pi'ojeto de decreto-lei da Interventoda projeto de deoreto-Iei da Prefeitura Municipal Nelson 1\1:artins àe Almeida - Concedo O
federal, enviado em oficio n. 451, de 25 de ju- de Mafra, enviado .com o ofício D. 77/1.330, salário-família na importância de Cr$ 40,00.:nho do corrente ano. de 24 de junho doi corrente ano, do Departa�

, Jucondit;lo Nunes ,Pereira Idem, idem
S. S., em Florianópolis, 4 de i <Ilho Ut 1946. mento das Mnniópa1idades. Cr$ 40,00.

Severo Simões, retatol'_ S. S., em Florianópolis, 4 de julho de 1946. ,Narbal Alves de Sousa _ Idem, idem
N" 122 Jairo Cal/ado, relator. Cr$ 80,00.O Prefeito Municipal de Florianópolis sub- N. 129

.

'CarlOs Augusto Kuntze _' Idem, idem
nlete à apreciação dêste Conselho o projet.o de A Interventoria federal submete à aprecia- Cr$ 40,00.
'decreto-lei em que abre o crédito especial de ção dêste Conselho um projeto de decreto-Ie� JDão Batista Vieira - Idem, idem •.......

Cr$ 65.056,30, por conta do "'saJdo do e..xercíclO visan.do a abertut-a, de crédito especial de .'.. Cr$ 40,00.
anterior, destinado à 'l'econst.nIção das estradas Cr$ 2,666,70, destinado ao pagamento, durante l\ilauro Antônio Schnaidel' - Idem, idem ._

:municipais de Canasvieiras, Recanto, Inglêses, o cQrrente ano, da pensão concedida à sra. Ra- Cr$ 4ú,oo,

o SEU OQGAN1SMO
Para Transporte Econômico Interestadoal

escolha um International

"

Portaria de 4 de [ulho de .1'946
O INTE!tVE;\lTOR FEDERAL RESOLVE

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

resistência fôrça, economia e vida longa. E estas são as

razões por que tantos operadores escolhem os caminhõ�s
International para serviços entre Municípios e Estados.

? motor International "Diamante Verde", possante, econô
mico e de funcíonamento suave, proporciona,maior rendi

mento, com menor consumo de combustível _ uma grande
vantagem nos transportes a longa distância por

- estradas
acidentadas.

Licenciar, "ex-ojiicío", em prorlV>fJução:
De acôrdo com o art. 156, alínea b., combi
nado com o art. 158, do decreto-Iei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

Requerimentos despacliodos
21 DE JUNHO

Machado & Mar-tins - AI quivé-se.
(Reproduzido por ter saído com Incorreção).

(3259) �",OUM. o • ., CO .. l::116UICOlo;, (li GUtQIIA OO-l.loj50Q:lTOI:" 011'-
__.,. I) I>"teo Df�'l II<lOOVTO IU""OV 20·'_ ....

ESPERANÇA

24 DE- JUNHO
Alba Grisard Pessi _ Sim, à vista rio lau

do médico.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo-nos
folhetos descritivos eo

g
(om os produtos'd� Int.rno
tionol Harvester v: S. obtéM
o protação d. "5 anol da
..periància e .."iço_

informações

compromisso.

sem

...

I'

25 DE JUNHO
Maria das Dores Bittencourt da Silva

Sim, à vlsta do laudo médico.
Emílio Lúcio de 'Medeiros - Deferido, em

Face do parecer de fls. 17.
Gregório Coelho de Ávila - Indeferido, em

'iace do parecer do sr. Secretá rio da Viacâo.
Augusto Tomé de Sousa - Sim, ele con

formidade com o parecer do sr. Secretário da
.Ag ricultura.

Luiz Batista da Silva - Sim.
Francisco Soares da Silva - Sim, lavran·,'

do-se o ato de aposentadoria,
28 D'E JUNHO

Valmor Dicgoli & Irmão - Deferido, Ar
quive-se o processo,
Maria das Neves Lisboa ',- Como requer.

28 DE JUNHO
Vitorino Manoel dos Santos - Sim, à vista

do laudo médico.

Con

RAMOS
·�c:;sionários:

(IA.c_ &:

B R IT O
o alfaiate indicado
Tirad6ntes 7

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rüa Deodorc, n. 35 _ Foolis.

Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi·

nistraçâo de imóveis.

Rua loéio Pirrte , 9 - ex. PalitaI 220 - Fone
Tel. Somare - Florianópolis.

1.641

Henrique
-rido.

3 DE JULHO
Dubebstadt e outros

(3195)

F'ARMA'CIA
c. F.r••e�.tleo lULO LAViii
.op ....... _. �

_ .. • _....,... - ._ - r .

UUIroe .. 1Mrra.....

_...._ a __e. .-.u... •• .-._.. ...-

O"''{aniza, também, papéis para, com

pra de propriedades pelos .Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.
x X X

,CONSELHO ADMINISTRATI
-VO DO ESTADO DE SANTA

CATARINA,
88· sessão rcçirnentul, em 4 de julho de- 1946
À hora regimental, sob ã presidência do sr.

Severo Simões e com a presença dos srs. con
selheiros José Benedito Salgado de Oliveira e

Jairo Callado, foi aberta a sessão, funcionando
,como secretário, o sr. Luiz Osvaldo Ferreita
<Ir. :\1 elo.

COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PúBLICOS

ESTADO

-

IDOS ·�!\ I)V()G r\
Dr_ OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. J. J, DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schrnidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Resolvido,
' enfim, seu proble4l13 financeiro!

Adqu.1ra TUDO de qu-e necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

pa.ga.ndo PA]I,CELADA.lVfEIIT�
com as VA5'TAGElfS da compra à vi.ta,

servindo-se do

SISTEMA
,

CREDI ARIO" KNOT
Livros
Chapéus
Instalaçies elétricas e o"ltifo...
Artl,os . par...r"em"

Peles
Casacos
Quaisquer artlps.

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Blelclet••

J61as
'.

INDÚSTRlA, C9M�RCIO E SEGUROS KNOT 'S. A.

0.•• I, i! ..... 14 h 1'7 he.

O. K, ITUDIO

Sedas, CasiIDiras

C4S,A' $A.T� aíOSA.
" (-)RI-AL\ NDO SOA RPEJI_..L1
Rua Co�'selbeiro Mafra, 36 loja e �obreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Cai*,a Postal 51 --- Ead. Teleg,: «�carpelli)),' --- Florianópolis
��5-=--__ma�� �__�. am � �� .. .m__.u ....__..........__......�__.. .... mn......__.........

e Lãs

11
",.

I
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

I
li

I I
,

, I

I

J11! .

II'

III'
.

t
Ih
I

I

1IIIi I

l�IL
'

. I

/

6 G IST.DO-�Quarta-telia, _'O de Iulho de te.ti
--�:_�--------------------------�������----------�----------------�--�----------.------------�-�

•

Segundo apuramos nos escri
tórios 1(1:a Radio Guarujá, estão sen-'

do elaborados com todo o carinhe
os programas qLlJe, apr-esentarão -

Milton Moreira. Dentre eles pode
mos destacar o que se intitulará:
PARóDIAS MUSICAIS e que con
tará com a colaboracão sempre di-Direção de PEDRO PAULO MA�HADO

Finalmente
Olímpico',

hoje, às 8,30 .hçras, no
.

pavilhão do - Circo Teatro
será realizado o grandioso e atraente' espetáculo de

box, luta 'livre e «catch» ...,
.

GRANDIOSO ESPETÁCULO venda no Café Nacional. tantas chuvas, a F. C. D. não MISCELANEA
PUGILíSTJCO Os esportitas não devem I permitirá que sejam realiza- Coordenado por, Arybaldo

Corno está sendo. ampla- perder esta excelente oportu- dos' treinos durante esta sema- Póvoas
mente divulgado, finalmente nidade de assistir ao interes- na, no referido campo. \ - No mês de julho de 1918
hoje, ás 20 horas, no pavilhão sante e bem sugestivo espetá- * Jack Dempsey obteve. 4 víto-
do Circo Teatro Olímpico, que 'culo de box e luta livre, hoje, JOE LOULS E SUA-PRóXIMA rias 'por K. O. no primeira
se acha armado na Praça Ge- no Circo Teatro' Olímpico, que LÚTA' round bateu dlac Carlty," BoJ:::
neral Osório, o imenso publi- proporcionará uma das diver- "" . Devew, Porly Flim e Fred Ful-
co entusiasta do box e da luta sões maís sadias e alegres. Nova York, 8 (Via Aérea) tono

.

,

'Uvre, terá ocasião de assistir á '" O campeão mundial de box, na - O pugilista Jim James
magistral noitada pugílístíca

- A RODADA INICIAL DO categoria de todos os pesos; Corbett, nasceu em São Fran-

cujo programa 'muito bem C:AMPEONATO CARIOCA Joe Louis, declarou, depois de cisco da Califórnia em primeí-
.organízado, está fadado a ob-: Rio,9 (E.) - A F. M. F. deu uma conferência com o em- 1'0 de setembro de 1866 e foi
ter o melhor êxito. inicío, sábado e domingo, ao presário de pugilismo, Mike campeão do _!llund? de 1892 �

O acontecimento está des- ca�:peonato de profissionais, Jacobs, que não está de acôr- 1897, tendo cQnq�lstado o ti-

pertando desusado interesse e cujos jogos terminaram com I do com a bolsa que Lhe foi ore- tulo de John Sulll\�.an.· .

entusiasmo nos circulas espor- os seguintes resultado�: ,I re�id.a para luta� em setembro
. :-.? �spo�e nao ��mlte

tívos da Capital, onde o box Flamengo, 4 x Bangu, O (sá-j próxímo, em disputa do seu l�lIIllgO�, aceita .adversanos e

conta com numerosos adep- bado) .

I titulo, contra Tammi Mauríel- nao maI� do. que íssd
,

'

tos, o que fará que o Circo Fluminense 5 x Bonsucesso. lo. - A rivalidade em esporte e
dente dos ouvintes do Estado. Se

Olímpico apanhe uma multi- 1.
' '.

'Diz-se que Mauriello insiste necessária porque estimula gundo estamos informados, também.
dão .de espectadores que, te- Canto do Rio, 3 x América, em: receber '20 por cento da mas a inimizade só pode trazer lesse programa oferecerá premi'Os
mos plena certeza, lotará com- 2. receita liquida. e-que lhe foi más cons�quência;s, falseando em ·dinneÍlro às melhores . paródias

- f b 1 el ad de música popular brasileira que"pletamente as suas dependên- Vasco, 3 x Botafogo, O. oferecida uma bolsa de 17,:J uma unçao e a e ev, a
,fon�l11 enviadas pelos ouvintes .cias. São Cristóvão, 1 x Madurei- por cento. Louis .e seu' mana-

- O torcedor de foot ..>ball e Aguardem, pois, os sintorrisadores
Munick de Sousa (paulista), ra, 1. x .

um homem que trabalha toda da "mais. popular", a volta de Mil-
cesse notavel "boxeur" que há A partida entre América e ger, Marshall Miles, conteren- a semana, para se amofinar no ton Mor-eira .

.anos deu-nos dois monumen- Canto dó Rio foi realizada em ciaram durante 2 horas com domIngo.. \ _ Podemos garantir aos nossos
tais espetáculos de box e luta Niterói.' ,Minke Jacobs porém Mauríel- x leitores que a Rádio Guaruiá está.
livre no Teatro Alvaro de Car-�' * . lo e seu manager, James Re- TORNEIO DE NATAÇÃO NA trabalhando, desde já, para trans-

:valh�, ultrapassando a expec-' O SÃO PAULO CONTINUA NA mini, não compareceram a en- "
.

HOLANDA ���fti,b�:LOO��t��� �����:���n�I1;;':.tativa, é o organizador das LIDERANÇA trevista que havia sido marca- Haia (S. r. H.) - Segundo Catar-inenses e Paranaenses, pelo
lutas que hoje presenciaremos. São Paulo, 9 (E.) - Tive- da. .

,

despach? de Utrecht, as nada- C.an;pe�)llato Brasileiro .d� Fulte1ból.
.

.Para a realização do espetácu- 'ram os resultados seguintes, Jacob propõe-se a realizar doras dmamm·lquesas.�athan- Es.ta.ill uma grande notícia p�ra 08
'.

feito j t
.

tidas li d t
A

f' t f' sen e Haruo comoetirão no aficcíonados do esporte bretão.lo, Paulista tem ei o mgen es as par :L as rea lza as an e-on- nOYéi: con ere!J..Cla :;ex a- elEa I . .

'l'" J:""
sacrtíícíos no intuito de brín- tem, nesta Capital, em prosse- iProxInm, .e SI Maune-llo ��o .dI� 10 de julho cont.ra os cam- ( ,

---'--__

dar ,o povo esportivo floríano- guimento do campeonato de rompa,re,cer aquele empresano I peas holand.esas Wllly Haver-Ipolitano, corri uma noite de profissionais: : escolherá outro peso-pesado lac e �anIll,e Termeulen, na-lgala e desenvolver a prática São. Paulo, ",6 x Comercial, 2. para lutar contra Joe Louis em queía CIdade.
/

Idesses excelentes ramos de. ee- . Corintians, 4 x Jabaquara, 1. setembro deste ano. x

_porte, no Estado. .

Portuguesa de Esportes, 2 x * '. EMPOSSADA A NOVA DIRE-
Difundir a prática do espor- S. P. R., 1. PREPARATIVOS PARA O TORIA DO COQUEIROS

te que levou Dempsey, Tunney, Com os -resultados acima, o CAMPEONATO MUNDIAL DE PRAIA CLUBE SIMULTANEAMENTE
.Joe Louis e tantos campeões São Paulo continua liderando FUTEBOL

�o dia 7 do corrente, nos
IODEONmundíaís.já fama e á fortuna, o certame. Rio, 8 (Via. Aérea) :____ Um saloes da sua. sede, na elegan-j'

r IMPERIAL
é, consideramos, um empreen- �

.

'" matutino diz que serão dados, te praia de Coqueiros, reali- 7% hrs, 73/4 hrs.
.dímento digno dos maiores en- FUNDADO MAIS UM CLUBE em breve, os primeiros passos zou-se a posse da nova diret{)fia ,Sessões das moças,?ômios, pOi�. vis� satisfazer aE �UVENIL, para a realização do C�mp�o- desta benquista sociedade, a A Paramount apresenta o
llJlensas, asplraçoes de um po- Na locabdade de Coqueiros, nato do mundo de Fute:b�l, no qual ficou assim constituida: filme mais, alegre do ano!
vo que ama os desportos e quer um grupo, de jovens entusias- Brasil. Acrescenta que {) pr_e-I Presidente _ João Elói Men- Muita musica! Muitas gam-'ve-los marchar vitorioso até tas do "foot-ball" fundou, no I Leito já autorizou a adaptaçao des . tas! Otimas pIadas:
() seu ponto culminante, fo1'- dia 27 de junhó próximo pas ..

_ do Estadio do Vasco da Gama Vice _ Dr. Rafael Cruz Li...
·

A SULTANA DA SORTE
necendo. boxeadores para OE sado, uma agremiação juvenil, para a realização do certame ma.

"
. (Tecnicolor),.grandes certames nacionais, o que denominou-se Rio Branco que possivelmente contará. com 10 secretário r- Alvaro Acio- Dorothy Lamour - Dick POr-

que nos dará, inegavelmente, F. C., cuja. diretoria, eleita e a partici.eação dos selecionados li de Vasconcelos.
f

wel _ Cil Lamb _ Victor
Jugar desta:cavel no' panorama empossada há dias, é a seguin- dos -Estados Unidos, Inglater- 20 secretário _ Joel Lange. Moore _ Cass Daley.esportivo do país. te: Presidente ....:._ Armando Ta .. ra, França, Portugal; Espanha, 1° tesoureiro _ Orfando Fi- 2 .h!Jras de musicas e gosto...

Torna-se necessário O' quan- ranto; Secretário.....L 'Waldir Russia, Iugoslávia, Hungria, lomeno.
. qqS gargalhadas!io antes, impl�tar o b:üx em Rosa; Tesoureiro - Albérto -Polônia, México --e outros -paí- 20- tesoureiro.- Raimundo No programa: Reportagensnossa capital, fundando-se gi- Taranto. ses. , . , Vieira. Cinédia _ Nac. _ A princesa.,násios onde o mais ineficiente A refer1da agremiação j-oga- As obras de adaptação . de Diretor Sociai Raulino Horn que vivia nas nuvens _ Dese-

atleta se familiazará com a rá' domingo próximo, com c Estádio São JanuárIo estrâo Ferro. nho colorido.
moderna arte de ataque e de- Montenegro. F. C.,- com a se- custeadas pela Prefeitura do Diretor de vela e outros es- Preços:fesa, podendo no frituro, ad- guinte constituição: Lange, Distrito Federal. portes náuticos Man'oel Senhoras e srtas. 1;20,quirir titulos honrosos com Durval e Waldir; Tonico, João x Goncalves. iEsrtudan1Jes 2,00
os punhos. e Oscar; Aluizio, Ernani, Al- PA.tSES ELI:MINADOS DA Diretor de atletismo _ Rui Cavalheims ;...... 3,00-E' .,o seguinte o programa berto, Vadi� AleL F. I. F. A. S. de Sousa. Geral ,..... 1,00
para as lutas desta noite: * •

Conselho fiscal: Censura: _ Até 14 anos.
1° - Batalha a.mericana - TRANSFERIDO O JOGO EN- LoIlidres, 5 (U. P_,) - A Fe- Dr. Cid Rocha Amaral , .

Em 3 "J:"0unds" ,de 2 minutos TRE BAGÉ E ESPERANÇA deração Internocional de Lawn Dr. JoãD José ·Cabral....:::. ·Sr. AMANHÃ _ ODEON
por 1 de descánço, com os olhos Motivado pelas fortes chu- Tenis eliminou dentre seus fi- Manoel Goncalves. Rcnald Oolm.an Douglasvendados. ,vaJ5 qu� cairam sôbre � Capi- liados a Bu1gária, a Finlandiq,; .Está de p8.rrubens o Coquei .. Fairbanks Jr. Madeleine-2° - Pantera Negra.x Rubro tal, deIXOU de ser reallzado, o a Al'emanha, a Hungria, a Itá:" ros Praia Clube, pois os nomes Carrel _ Dqvid Niven - Ray:"
- Em 5 "rounds", de 2 m. por jogo. amistoso ent.I1e.os quad:'os lia, 'o Japão, a Libia, a Ruma- adma .apontados, a começar \ mondem�assey .

1 de descanço. Luvas de 8 on- efetivos e suplentes .do Bage e rua e o Sião. pelo seu <id. pI'lesidente o Ca-
,ças�. ,do. Esper�ça,. em dlsputa d.e O caso da Austria ficou adia .. pitão João Elói Mendes, são O PRISrONEIRO DE ZEND.tf

.

3 - MUlllCk de Sousa x. Iz- dOIS trofeus, f1cando transfen- do para ser tratado na Assem- uma garantia da continuação . Mais !lima apresentação de
Luyas de'6 onças. do para o próximo domingo. bléia Geral, a realizar'-se .

em do surto de progr€$SO e em- David q. Selznick. ,"qUlerdo - Em 8 assaltos -:-
* Paris" em março de 1947 preendimentos que caracte- , .4° luta "Catch" - Espingar- NÃO SERÃO REALIZADOS, O sr. PaI de Borman, da Bel .. risaram até hoje a vida d�que- Doming ODEON e IMPERIALda x Peller - Esta luta só se- TREINO gica, foi eleito por unanimida- la sociedaáe. Bing C osby _ Sonny Tufft:is.xá decidida por perda de sen- Tendo em vista o estado la- de _presidente da Federação, A' nova diretoria e aos só- _ Bett Hutton (em duplica-tidos .de um dos lutadores. macent.o do gramado da rua ''Com mandato. até a aS'sembléia

I
cios do Coqueiro!,> !,raia Clube ta) _

Os mgressos encontram-se a Bocaiuva,. causado pelas cons- de Paris' . o's parabens de "O Estado". I A SEREIA

Mil ton Moreira, o r.ei do
samba de breque, que ch t->

gará a FlorianópoFs no dia
25. contratado pela Rádio

Guaruiá.

I
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7

J)lAriamente das 15 às 17 horas.
CtIIlSID:ll:NCIA: Almirante" Alvim,

.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CJJn!ca médíco-cãrúrgtca de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dlploina de hahílítaoão do Conse-
lho Nacional de OftalmolQgla.

CONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às T8 horas.

.OSID1llNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
('DI'plomado peja Faculdade Na

etonal de'Medicilla da \UniversIda·
de do 'Brasrl+, Méd,ico por concur
>lO do Serviço Nacional de Doen
!'IIs Mêntais. Ex interno da 'Sa!1ta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrito do Rio na capital J.

dera!
.

CJLtNICA :&lt;DlCA - DOENÇAS
NERVOSAS

- Consult6írio: E4tficio Am611.
NETO'

- Rua Felipe $éhl;rtidt. Oonsultaar
Das 15 ás 18.. ,hOJl>aS -

Residência: Rua Álval"{) de CaÍ'Y.·
lho ·nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSÔNI
ClRU.RGIA GEftAL :::::. ALTA a.
.URGIA - MOLÉSTIAS DE 8JD.
.... NHORAS - PARTOS, ..
Pormado pela Faculdade de ·.Medl·
cínna da Untvezsídade de Silo

Paulo, onde foi assistente por v.-·
ms

.

anos do Serviço Cirúrgico do
,

Prof. AUpio Correia Neto
C1nlrgia do estômago e vias tU·
l!ares, intestinos delgado e grosso.
tir6.ide, rins, próstata, bexiga.

6tero, ovários e trompas. varteo
«lele. h!drocele, varizes e heru

. CON'SpLTAS:
das 2 às 5 .horas, à Rua Felpe
6chmidt, 21 (altos da Casa Pa-

• ralso). Tel. l.59B.
·SJilSJD1liNC1A:· Rua Esteves JQ.,

nlor. 179; Tet M 764
-------------�--------

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MlmICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial

,

mente do. coração,
ELECTROCAlIDIOGRAFl.4

Doenças do sangue e tios nervca,
Doenças de senhoras - Partos.'

Consultas diàriamente das 15· às 18
horas.

.

Atende chamados a qualquer bora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-
.

.

les, 18. Fone 702
JlESID�NC�.'I.: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALtR!O
DE ASSIS

Catolicismo

C SANTO DO I)IA
10 DE JULHO

Os Sete Irmãos, Mártires
Celebra-se, hoje, a memória

dos sete filhos da sta. Felicída
de, que, no. ano 150, sob o

imperador Marco Aurélio, pa
garam com a vida sua fideli
dade a Cristo e á religião ca
tólica. Acusados de serem

cristãos, o prefeito Publio,
tentou persuadi-los a renega
rem a Fé. Empregou primeiro
lisonjas e promessas; vendo

Médico es�g:li�t.:g's DOENÇAS
que desta forma não alcancava

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- nada, recorreu ás ameacas.ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Peta amanuã: Mas fei tudo. em vão. sta. Fe
diariamente das 10,30· às 12 hs. à
'tarde excepto aos sábados, das 14 licidade que. assistiu a estas
As 16 horas - CONSULTóR10: .

tRua João Pinto n. 7, sobrado .z: cenas cruoian' es, exortava
Fone: 1.4�1 - Re�idência: Rua seus filhos a permaneceremPresidente Coutmho, 58

f'· Af' I· "

,-.----------.-_--- l':r:rlJes. . ma mandou o lmplODR. MARIO WENDHAUSEN prefeito matar fDíretor do Hospital "Ncr êw Ramos"" .' OS con essores

eLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I
da fé. Januário. foi açoitado

..

E cRiA.NÇAS até expirar, Félix e Felipe to-
Consultoria: R. Visconde de Ouro

I ram mortos a pauladas Silva-
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de Ne- . ..

'

vemhro \ rltos da "Belo Horizonte"), no fOI precípítado para um

T'el. 1545
' ,

abismo, Alexandre,
-

Vital e
Consultas: das 4 ás 6 horas. Marcial morreram degolados.Residência: R. Felipe Schmidt, 38

Dos Serviços de CUnica Infàntll da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUJ,TóRIO: Rua Nunes Ma.
ehado, 7 (Ediffcio s. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl1lNCIA: Rua Marechal GUI·
Inerme, fi Fone 783

DR. MADEIRA NEVES

- Fone manual 812

DR. BIASE, FARACO
MédICO - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMB0S OS SEX.oS - RAIOS
JNli'RA - VERMELHOS É ULTR..... -

VIOL.ETAS
.

CONóSULTAS: das 3 às 6 ns. - R.
Felipe Schmídt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

"Ide por todo o mundo, pre
gai o evangelho a tôda a crea

tura",
Jesus

Propagar os ensinamentos
cristãos é um dever de quantos
já tenham a ventura de conhe
cê-los, sem esquecer, porém,
que 'mais alto que quaisquer
palavras, falam no entanto os

exemplos entre os quais sobre
leva, pela sua grande impor
tancia, o que evidencia formal

repulsa ao. que foge aos eleva
dos príncípíos da decência.

Oscar F. Carneiro
Pelo que deixai a mentira, e

falai a verdade cada um com

o seu próximo; porque somos

.membros uns dos outros.
,

Paulo
Meus filhinhos, não amemos

de palavra, senão de obra e de
verdade ..

João
O que contamina o homem

não é o.que entra na boca, mas
o que sai da boca isso é o que
contamina Ç> homem .

. .

Jesús ,Se vivemos em Espiríto, an-
'demos em Espírito. 'INão sejarr:as cubíçosos de>
vanglórias, irritando-nos uns

aos outros, ínvejando-nos . uns

aos outros.

DR. NEWTON D'AVILA
'

Oper-ações - vias Urinárias - ,

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to {ia 'cottte amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consultà: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 00.
Fone 1067

. A .. ·V I S O
Dr. M. S. Cavalcanti avi

za a mudança do seu ({oa
sultório para a r.ua João
Pinto n-, 7, (altos da Far- I

mácia Santo Antônio).
.

Consultas das 3 às 5.

•

AUTOMOBILISTAS
Afenção

Pa:J;'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA. ENALDA
-. Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

f oof����;�!�lli.
J c- LITAL E RESERVAS o-. 80900.606,30R��onsabilidades Cr$ 5978AoL755.97

'! �:t::8. : l:�:��l'�:�:��
Si�istrol'J �agos nos último" io anos 98.687.816,30

Rtsponsabilidaties
" 76. 736,40� .306,20

) Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo

x

Andai em Espírito, e não
cumprireis a concupiscência da
carne. Porque a carne cobiça
centra o Espírito, é o Espírito
contra a carne; e estes opõem
se um ao' outro; para que não
façais o que. quereis.

x

O reino de Deus não consiste

li
em palavras, mas em v:!��e.
CASA MISCELANEA distri
buidora

"

dos Rádios R. C. A

Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

Viagens
PELO

Expresso Noturno' do jornal
.

"

O ES�I"'ADO
FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEC.iADA A JOINVI.LE:

SAlDA DE JOINVILE:
CHEC.iADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
1 da manhã.

'10 da manhã.
S da tarde.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em loinvile - na Hotel Príncipe

................................................--

Cons. Mdrrd.,35 - Floridnõpolis
Cdixd Post..I, 192

.. End. r.I.grdfico: ·U/AMA" - Fones; IS60/S5

SANTA CATARrNA

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A..unto.:· Jurídícos > Comerciais -- Rurais e Informc;ativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con.ulte nOlsa Organizaçao ontes de .e decidir pela cem-:

:?ra ou venda de imoveis. pinhai. ou qualquer
empre.a ne.te e.tado �

Diretor: .- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO, "

ADVOGADO/
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54'

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato•• algodões. morlns e aviamento.
pal'a alfaiates, que recebe diretamentE' dos

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

Florian6poU., - �F.ILIAIS em) 81umenau e Lajs&.
A Casa .'A CAPITAL" chama a atenção do.
te. de efetuarem sua. compra•. MATRIZ em

.........................................................................................................
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Senador Nerêu Ramos tem a incumbência, neste memento, de ajustar os entendi
mentos para a pacificação político-partidária nacíenal.c-.e isso por delegaçãe do snr ..

Pres.idente da R'epÚblica·..Aguardemos, pois, o remate dessa longa cO�'ierência da paz..,
iFESTIVAL fROJYIPVIDO PELO CO�;IElevadas a

I JUNTO VOlAL AGUIAS DA NOITE embaixadas
I .

I Pr-omovido pelo conjunto vocal "Aguias da Noite", realiza
I se hoje, no palco da União Operária, ás 20 horas, um grandío-

ISO festival, em benefício. da viúva Romilda Rodrigues da Silva,
espôsa do saudoso musícísta Nascimento Líbano da Silva,
pandeirísta da orquestra do Lira Tenis Clube, recentemente
falecido nesta capital ...

Tópico do dia
Os assuntos ma-is importantes ;_;;.=;;;;;;;;;;;=;;;.,,"_gm_iiiiiiil �

dêstes últimos dias têm sido o go
vêrno de coalísão, ou congoaça
mento político, e ,a terceira bomba
atômica. Para o priméiro, conver

gem todos os bons pensamentos,
tôdas as bôas intenções, visando a

pacificação da familia· brasileira,
afim de que 'O nosso pais possa, I

-

B ti t Identro do mais curto espaço, reter-
.oao a 5 a

nar ao .regirne legal; vara o segum- Bonftitssis .
O qarteto vocal "Águias da Noite", que tanto sucesso' obteve

do assunto.. dj,ri:gk,am-se todos os

I
na festa de São Ped1�b, realizada no Clube 12 de Agôsto

recursos da ciência afim de que a ADVOG A OOS
ultra-moderna máquina de guerra Para êste festival beneficente, os seus promotores, encon-

�,-" • • �1 f'
. Rua Felipe Schmidt 34, .I:'

pronuztsse os maiores maie 1,ClOS
3 T 1 f 1631 traram a guarida dos corações bem formados, pois, os canto-

ímagináveís. Sala • e e. -

_

Se 'existe muita gente que acre- res da nossa cidade e as orquestras de nossos clubes, num preí-
dita nUIl11 pacto solêne de harmonia --�---_.�������� to de gratidão se irmanaram, para dar maior; realce à festa or-
entre os partídos dominantes, mui-

O m.*II·ooés.·mo auto- ganizada em benefício da viúva do pranteado extinto.
.

ta gente há, e não exageramos afir- Assim é, que os rouxinóes da capital, tais como:·'Waldir
mar, -- em maioria, que encara a

síeução com índíferenãismo e des- móvel «40S11·0» Brasil, Narciso Lima, Daniel Pinheiro, Idmãos Gouvêa (trio
crença, Ao observador menos ex- vocal) e Irmãs Jacinto, bem como as orquestras do Lira Tenis
perdente d)a nossa política nacional, Londres, (B. N. S.) - Quarenta lube e "12 de Agôsto" e o conjunto vocal "Aguias da Noite",
não têm passado despercebidas anos depois Idlo inicio das suas ati- brindarão com êste espetacular festival, que promete revestir-
certas manobras, que resuãarâo vidades, a conhecida firma hritanica A

ímproducentes, porque, para urii- manufaturou o seu milionésimo se de grande exito, dad 00 fim a que se destina.
rem êste, àquele partido, preteri- automovel. Trata-se de um 0011'1'0 Será levada em cena, á grande comédia "Na Roça".
dem deixar 'à margem outros, que I "S'alão" de 16 H. P., que será au- De nossa parte só. temos a elogiar a idéia lançada, pelos
concorreram para levar ao Catete tografado por 20.000 operários, companheiros do saudoso Nascimento Libano da Silva.
o general Garpar- Dutra. Sem el'l!-- caso exita 'espaço par.a. tão elevado
hargo dos esforços, da apurada di- numero de assinaturas. Acresce
plomacia, do�s, .intuito& .

patrióticos que 'esse automovel, - um "Austiu"
do .general GOlS. Monte!,ro,. a quem - será conservado como peça
esta confiada a incumbência da pa- historíca na sua fábrica.
oif'icação,

. tod� ? �mthalho �té aqui Numa convenção da firma, o seu,

d�seIJlvo.lvld'O rra agua abaixo, se presidente, Sr. L. P. Lord, acen
nao hO�lver um pouco mais � tuoiU o· seu priQgresso, comparando
de�pr,e.ndllmellito, de comiIm�ensao,. o ativo de 257.0000 'coou a cifra de
quiçá de .r,enúnda, est'as co.isas tão 211.000.000, Este .�no, a companhia
ap:egoaidas pelo deputado M�ga- remeten .até agora 12.470 vei,culos
h�r�, quando da oampanha bnga- oompletos ip,aira os mercados ultr:a
delrIsta... , . .

marinos. As entnegas totais iregis-
Os otulllstas tem feIto ammada tradas na iUJltima semana foram dle

propa�an_da de p'l.eno sucesso das cerca de 2.000. carros. A pro.dução
l1eW�Claçoes ,em Vigor. Propaganda atual de 2.000 unidades semanais
maIS ou. ll1El;llOS e�pa']hafatosa, com dev,erá dentro em pouco subir para
a dos 'Cientistas enca:re15ados do 3.000 no mesmo prazo, para' auto
p':e!Parro da. bomba, atomJca, que move1s d,e pass,ag,eiil"os, e 1.000 00-
11'1a explodllr ?-�qttela _l'emans.osla minhões, o que flQ'r:nlecerá empregos
laguna do Paclf1lcO. Tao teI'lrlvel a 25.000 operários.
sedia o infernal instrumell,to de
dest:ruição, que haveria possiitbili
dade d.e o mundo l\achar a meio,
de os a.st,ros ;P1.�llarem fúra de suas

Óll"'bttas, de os oceanos cresce.rem,
invadindo os continentes, a'Vassa- O MELHOR APERITIVOl,ando tudo. FOI"'aIll mobilizados to�
dos os olbservatórios do mundo pa�
:na a sensac10nal €Xiperiência. A ho
ra marcadla, domingo, . que ,talvez
fosse o último para a hmuanidade,
.todos os s,ensibilissimos apa1r,elhos
fitcaram qmetos. A bomba estou-
3'011, e .os efeit'Os ficamam mulÍ. aquém Nova Iorque, (SIP) - O secre
da propaganda. 'O frracass.o de Bi- tário do Clube Naci,o.nal Republi
}ünÍ há ,dle ter diesconcertado os caillO �elo'U a.o Pr·esidente Truman
cienHs.tas. Uma bomha de quartei- para qu:e r'etir'asse o r,econlledmen
rão, daquelas qne caÍlraa.n sôbr'e to db go'Vêrno dos Estados Uniidos
Berlim, produz pior,es efeitos. D.e- ao sr. Lalllge, pois êl€ representa F I'saponrtamento. Stalin e não a Polônia ..• "'f: imiPos- a eceu o ex.pre-Quanto à nossa política, embor,a: sivel concebe'r <.J!Ue a nação que sa- .

ne.nihuma r.elação t�llh:a, fis,rc!lmen- cr�flicou no. altar da LiJberdade mi- sl*deo te Laradete, com a bO'mba ato1111ca, sera bom Lhoes de Vlidlas de seus cidadãos ,()

q�'e 'Os prego.eiros da paciíiloação qtte �alV'aJ'lam rn.illh.ares......_de norte� Havàna, �U. P.) _ Faleceu
11ao façam tanta propaganda. a'lnerlCanoiS, na batalha de Mont'e I .

A_s. fôrças ifí.sicas, como as fôrças CaS�hll'O, seJa traida pelo pais que
O e:X-ipresl:dente, ?�ronel Fre

I polltIcas, pregam cada "bluff"... vive educado nas tradições de denco Larede, VItImado por
A. A. W,ashÍlngton, Lin'coln e Jef,ers'On I" I um colapso cald�aco.

o

T.elegramas retidos

Florlanõpolls, 10 /je Julho de 1946

Na Repartição sede acham
se r'etidos telegramas para:

.

Francisco Nido, Cia Textil
S. A., Erasm.o Gonçalves C.or
deiro, Francisco Boanova, Al
tino Andrade, Werner Leh-

C O d mann, Alexandrina Costa,
eg u O namora O Sintera (três) José Brito, dr.

"0 t
'. Osvaldo, Moisés de Oliveira,

\I m po assa
.

Agrirural, dr. Lauro Soares,
Rio, 8 (E.) - Em Cbritiba, na ci- Amalujo, Altino Andrade, An

dacl\e de Ara'l1caria a profess'Ora tônio José Ribeiro, Pedw Nu
MaI'ia Luz dos Santos, por motivos .nes, Hermosa Paulo, Elói Los
de .ciume, atÍll'OU ipo�assa aos olhos pO, Hércules, Aristtdes Fontou
do .seu namorado, o C'Olono João' ra, Re.go, Luiza Basini, Mauri
Struchaz, ceg,alldo-o. do Spalding, Cel1eH:cio Kiros,
O moço, ao ,receber nos olhos o Raul Ramos, Amorim, Valen

oontendo de um copo, contendo tin Tertschitsch, Laudelino
uma forte solUlção daquele sal, saiu Campos, Luiz,. de Freitas San
a cor-l'er peIa e�trada, aos trambu- tos, dr. Anes Gualberto (2) :

lhões gritando por socorro. Varias Corina Gil, Ulrich Weigh, Ola
p.essoas acud,'iralll a vitima, traz.en- VO da Costa Ramos, Olindina
do-a para esta caJpital, onde os me- Moraes, Antônio Silva MaJ'ro,
d!i/cos 'o dec];araJrall11 irremedlta'Vel- Terezinha Pedrosa, Terezinha
menille cego. A policia ,abriu :Ln,que- Mattar, Gunter, Antônio Ma
to, sendo presa a criminosa. noel da Cruz, Antônio Manoel

da Cruz, Antônio Gabriel Li
ma, ,Jacy Sousa, Nelha"Lolita
Oliveira, Alyrio Alcantara, Gel
lis da R'ocha Melo, José, Fa
m:�lia Nunes Varela, Diurene
Diniz, Alzira da ROCha, Hilma
Hamiami, Zulmira Maria da
Rosa, Osmar, João Paulo Cruz,
Geni Rosa, Oswaldo Ribas, He
rodites Figueiredo, Juvenal
C.ampos, Luiz, ScheLbanei, Os
mar Dl�tra, Sebast1ão Leocá
dia., Carvalho, Castor, dr. Sau
lo 'Ramos, WUcas, Gerdes Kues
·ters.

o alfaiate indicado
Tiradentes. 1

B R I TO

ftpêlo iW· senhor La Guardia
Londres, (S. LP.) -" A Associa

ção dos Combatentes Poloneses di
rilgiu ao diretor geral da UNRRA,
sr. F. La Guardia, o seguinte tele
grama: "Nossa Organização reune

soldados poloneses. que, fora de
terr-itório de sua pátria lutaram
dnrante seis anos de guerra, corno

seus colegas, na Polônia, pela .Ii
berdadc do mundo. Dirigimos a V'IExcía. um apêlo caloroso, pana que
faça tudo nos I imites da

POSSi.bili-ldade e salve 'O pais mais atingido
pela guerea, e que sofreu as máxí- ;

mas injustiças da calamidade da
fome. Em resposta o ex-prefeito de
Nova Yorque, assegurou que faz e

fará taido '0 que se acha nos limi
tes das fôrças humenas, para que o

auxilio necessário chegue á Polô
nia.

e

Drs,
Aderbal Ramos

da Silva

TOME INOT
,

Um represen-
tanfe títere

"

N. York, 9 (U. P.) _ Noti
ciam da Capital do país que.
o presidente Truman, consi
derando a ímportancía atual.
de toda a zona do Pacífico, em
combinação com o govêrno da.
Austrália, JU),solveu elevar á
Embaixada as nepresentações .

I
dos Estados Unidos. A Austrá-
lia tomou, por. sua vêz, igual,

I deliberança.
I Suicídio impres
sionante
Paris, 9 (U. 1:,) _: O eorres-'·

pondente do jornal argentino,
La Nacion, Fernando Ortiz.,
suicidou-se esta manhã atiran
do-se da sacada do hotel ao,

solo. Ignora-se, até o momento,..
o motivo do tresloucado gesto
do suicida.

SERVICO DE.
ME'TEORctOGIA,

Previsão do tempo. at� 14 hora••
do dia 10 na Capital:
Tempo: bom ,

Temperatura, sofrerá declínio .•
Ventos: de sul a· oeste.

Temperatura. extremas de ontem::
máxima. 22,3; mínima. 16,6.

o cardeal
melborou
Quebec,: (U. P.) -'o cardealz

Villenueve, arcebispo de QUiebec,_
ao que se informa, agora está pas
sando melhor, 'após súbita enfer�
midade que os médicos consiidera�·
'raia suficientemente· séria para que
fossem ministrados os últimos sa-

cramentos da igreja. O médico do"
cardeal declarou que o restabeleci-
mento do enfermo está assegurado.,
A causa da moléstia não foi oficial-
mente revelada,

DR. ALDO Á.VILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt, nO 21

Fioriaflópolis.

o aniversário da
rádro BelgraDO·'
Buenos Aires, 9 (U. P.)

Completa hoje vinte e dois:
anos de funcionamento, a po·�
pular estação Rádio BeLgrano,
de Buenos Aires, que festeja
rá com um programa especial-
mente organizado, e�se aniver-
sário.

fõIToIõTaSf
I Ramos �
I ADVOGADO

I.� Rua Correia Pinto. 11 I

�_.
LAJES

l__. _

Santa C t,niJl3
e

ay:..

Dif
de

'IAL
fftis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


