
Teriam ' pereoi os treze mil americanos
WASHINGTON, 2 (U. P.) ;�--- �'Vf IWO JIlVIA A EMISSôRA JAPONESA FALA EM GRANDES BAIXAS D_OS NORTE-AMERI.
CANOS QUE TERIAM TIDO- ��AIS 'DE 13 MIL HOMENS MORTOS OU FERIDOS. MAS o LOCUTOR AMARELO ADMITE QUE
SEUS PRóPRIOS PATRICIOS' SOFRERAM GRANDES PERDAS EM ARMAS DE FOGO E OUTRAS COISAS� E TIVERAM QUE

RECUAR ABANDONANDO o CENTRO ADMINISTRATIVO DE MOTOYAMA, NO PLANALTO DA I1JHA.

o MA.IS AN'l'HW HlAHIO HE SANTA, c'\'r.uw,",\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO fLORES

I
--------------------------- -------------------------------,--

ROOSEVELT PRESTA CONIaS A SEU POVO

Ano XXX floriàl�Õpcli$ 9333;;' de Março de 1945
,----'---------

\\'ashifl,glon,2 (U. P.) -- () :pn�-Ip{)siíil'()u: "A ,paz uiundial não é ipn'sidcate: "A estatura d<1 paz
sidentc Roosevelt prestou contas II,ma qm:st:Jo de p�lr(idos nem uma Ilresidentt':
hoje ao 1)0\'0 nnrte-amer-icano porl vilória u.i li íur. {Juando nosxa pi.- "A L'�;l�ltU],:l da paz mundial n�io
mteruiédlo do Congrc'sso_ de .suus iri:! foi allll,,,ç'ada pr imci r o pela an- pode ser Jai!ur de 11m homem de um

ati\,idal!c's P!Il :\Ialla P \alta, �lI1de I
"ia nuzistu de 1!).10 ]Jc:,ra conqu islar partido ou dL' uma nação; n:10 pode

:se mant eve em contacto com Chur- se'r umu p:!Z norte-amer-icana ou
chill e Stalin. Iniciando sua oração, llri,t!!1icil, russa, Francesa ou chinc-
Roosevelt manifestou' sua satisfa-'

I
su : nào podl' Sl'r paz de grandes Ol!

çáo ).J0i· retornar aos ,':!;Iados Uni- I pC(jIH:1l 1S p.ii scs : não pode ser de
dos e prometeu que f'ularia com i ('(Jlll(�'() uma l'strlltura de perf'eiçâo
f ranquczu pois regressuvn com �1 I :;,I)suiuiD; mas pode ser unia paz e
firme cnn \'ieção de que os aliados o sel'ú IH!.';I'ada nos pr-incípios sos e
Iniciur.uu hum caminho para um jt;,,!().'; (la ',:ilI'Ü. do Atlâu tico no ('011-
iuuudo de paz, Hrlatou que na con-] ,'cij(, dl' digni(Lule do SPI' humano
j'el'l'lll'lil' da Cruuéia houve dois ; c-m g:rantia:i dr' loleruncia e liber-
propósil os priu-ordiais : "conse-! (hdl; d(, culto rrligloso". Falou <11'-
guir .. dt-rrnta da Alemanha com a! ,p!li�.; do auxílio que todas as nações
maior rapidez possivel com o me-! i j:\ �lp\'el1l (!<lJ' aos paisrs libertados
no!' núruern de baixas aliadas e a I i do Jugo :ltlZlsta para abordar o caso
construeão de umu luase para o; i (h Pr;!'Lii�1 ('uia solução já conheci-
acôrrio interuacional que trará or-] f f�;,' roi prochuuada pelo presidente I'dern L' segurança depois do cáus da I : ',o"sl":t'll como "uxpr-essâo de P;:J-
guerrn l' que dará certa garantia de: 1 '-'lj'_ii�1 p.un m.rior indepcndcnc.in c

paz duradoura às nações do mundo.] ! <:()hl'('\';\'l'l�cia da grande nação po"
Em sl'guida historiou os resultados' i lonesu. Dr-puis uf'n-mou: Os Estados
da conf'erêricia de Teerã, para di-] i I 'nidns :'XL'Il'l'll! l,�(\ra grande iu-
zer (j1H' SP foram lmportautes seus I I jIU(�Jlci;l n:l ('::als:! da paz do 1Il1m!l0'
resultados os (la Cruuéia ultrapa�-I 1 (',_l'()�l i,i,I1,um,·(t ('xl')'cenrl.o (.'s5a infllrê'n:saram lo(bs as espectattvas pOIS _. ela lI;'ICtlll'l'!'Il' Sl' pstlvprcm dispüs-
foralll a!Jordados os' easos concr,e-I

,,_,

I

I tos ii l'UmUtll'!ir das respo-nsabiJida-
tos do t',elTPllo ,polítieO, havpndo I {)

mundo l' �kPOIS P,
ela ,t, rmçao ,Japo- ,t!ps dL'

ma,Btei'
u paz; se fugirmos a

sell,lpr� c'm t�tlas as partes um Cll- !;e�a �';íl 1!!,il cada n()�·l�-�me,l'l.c,a�() 1':11 rcsp(ll1S:lbili(!:lde {_'()mpk�em()stUSJasllco esfOl'ço para UIll resuLta- ,[l-IXOl dp Jajo as «ucstOl'S p<l1 tId.t- l'lll ('iTO 1I':1Iú.(';)'. Falou depOls so
do saLisfatório l' nU'llll'l'Oll ajJós as

I
rias e políticas e todo!; os l'ccursos i hn· SUl:, C()!l\,('rsaçi)es P111, Ma,lta re

delibl'f'uçiies sôhre a derrota: da 1'(,'1'<1111. destinados, a nLJSs:" scguTan- 11HtivanH'IllL'
a

sorte,
do Japão depois

Alemflnha abrangendo os problemas ça comUll!; a ll1esma consagl'açao a de terlllinada a gll('l'1':l na Euro;)a
de ocup!lção c· fisca,liza��ão do I ' ..<lusa da paz é esperada de cada e8- L' pr()i1I('l('1I «tiL:' ('lIJ�ora seja 10]1-
Heich ,d�pois da vitória ,coJllp�et:l :adunide,!lSe patriot�" l' de ead� sei' I f,:a I' :(I'(,lua _

a c�l,mpanha os j_upone-
d,estrulç,l() de SPll por!prlO llulltar

IliUl1lal10
•

LOgO,
apos acrl'See!1toll (J S(,,; !'ec('!WI'<!O :11111al seu e:lstJgo".

cum a certeza de quP nem os na- -

zistas nem !) militar.isl1lO prussia:110 P d
c

I- t���I:��:��:�!�i�������i���:�����11;0����·1�; i
o em reu ressa r Ivremen e

PL'(IUfn�.s d�fpr�nças e�tre as tres: Rio, 2 (A. N.) - A propósito ria em companhia da senhora
grU!H!l:s. pOIl'flClaS su'rglflas na con- dum apêlo divulgado no senti- Lig'ia Prestes que e' 'brasI'le',ferl'nel<l de J)ulllbarto!1 Oaks rt'la- .:' lIa,

tiv:!lllpntp li organização interna· do de que a menor Amta Le-o-
i
Os casos das pessoas mencio

eionl1l. Foeal�zaral1l-sP tamhé�ll. as cadia Prestes, que reside no nadas é, portanto, igual ao de
questt-)L'S g('l':,'IS (Ü' ordem pohhea e MéxiCO em companhia da se-! outros brasileiros aue vaIunta
(,�:lllôlllica. conmllS a �oda:� as !,é- nhora Lio-ia Prestes seja auto-

!

riamente estão re'sidindo noglOcs quP 1orall1 ou ser:1O llherladas
.'

to
• '.. "

! _.
'

do ju.go nazista. Consideram-se du-, :Izada a VIr par� G Bi asll, a ExterIoI.
rantp vúrios dias essas transecene- Imprensa vespertIna desta ca- -------------

tas! <Illeslôes L' disclltiJ:am-se livre pital esclarece, hoje, que nem Nomeado o sr.
e francal1Je�tp para� �flllal .chcgar- a referida menor nem a senho- Agamenon MagalhãesSP a UIIl aeonlo Ul1allJllle sobre to·,

L' " t t-', d' I - -
_

dos os

'asS,'un'IO,s, �cbatid()s, Nest,R ',ra
'

lS,la ,pres
es es ao Impe

l-I
Marustro da .Iustl<a

altura disse o presrdC'ntc Hoo!;evell:, das de receber passaporte ou

"�itlel' Il',ve a esperança. de que I visto para o Brasil e de aqui
nao e:hegal'lumos a um acordo ql�e fixar residência. Ainrla em 27
devel'la al'�lln'eer Ul1l:� hre�llU na so°

d'
.

'l,t· ,1' _ !lida muralha da IInlao alIada que e JaneIro u Imo, so uClOna�
Ilhe daria a ele I-1iLlL'r ,p seus eUl1l- do processo gmp 984-44, o MI

plices 1I11ln t'JI,tiilla (?pOrlll11:idade de nistério da Justiça e Negócios,
fugir nn seu Justo trm; fo� �s�e n Interiores transmitiu ao das 1objetiyo pejo qual a maqulllUl'1a de _ .

Hillpr lr::,halhou durantp meses; Relaçoes Extenores O seu p�- I
mas Hitler fraeassoll". Mais adian- recer de que nenhum obsta-
1e Roosevelt_ histOl'jOU os (,�Ilári(,s I cuIa deverá �er criado a con-,
<.1e, dt�\,Clstaç:_1.O que lI�c �d(!I,Xaram, cessão dos aludidos pa,ssa,por-vI'r Plll SehaslojJol (' '\ a I flnnan-I

t r;t � E . r
".- .

do que O ,POt!l'I'l'ltl vive,.� untos o es e 'iS 0"". m
_
consequenCIa

militarismo a!l'miío c a dl'cência dessa comunlcaçao, todos con
cristã. J:{eferiu-s(' �:IJlÚS a ol'ganiza-' sulados brasileiros receberam
ção 111lll1ílial da

_

pa:t. dl!ra(l<�l!ra. � do Itamarati instrucões paraasseO"lIrflll (JU'C "desta \'('z nao sera •

L

com�tidl), o erro de psperar o fim da conceder os d�cun1enLos, caso

uuena para estwbelecer a maquina-, lhe fossem pedIdos. Aquela de
ria da paz", E l.!centou: "Desta:.vez cisão foi adotada inclusive pa
da mesma forl��a CO�11�) lutmllus .1l111-' ra a hipótese da referida me
tos para dar fllll rapH!o a guerra,' -

"., "d detrall:llhal'eJ11os ,iuntos para {{ue a nor ,n3;0 poSSUIr naclOna�l. �
glIeIT!, :lào \'011(' a ÍlTOll1pCl·... E brasIlell'a, uma vez que vlaJa- RIO, 2 (A. N.) - O presiden-

·

d
·

I -I· t
te da República assinou decre-

Destina a a ISO ar cem mi nazIs as �l��:e;��� oA;:r���o:mi���
, • .. I tro da Justiça. Por outro de-

Londres, 2 (U. P,) - A radIO de Berhm afIrma que pon-'creto nomeou Etelvino Lins
tas de lança do Segündo Exérci0 da Rúsisa .Branc� chegaram 'Albuquerque, Interventor fe�
a zona de Polonow, na Pomerama. Essa localldade f�ca, apenas, 'deral de Pernambuco. O Diá
fi 35 kms. da costa do Mar Baltico__, e 27 kms._ da última es�ra- ;rio Oficial publicará, ainda ho
da. de ferro ainda aberta aos alemae� para a area de Dantzlg e !je, es;ses atos. A posse do sr.
nordéste da Alel!lanha. Pare?e, aSSIm, t:'atar��e duma man�-IAgamenon está marcada para
bra destinada a Isolar os maIS de 100 mIl naZIstas que guaI- sábado próximo.
necem aquela região. O comunicado russo, aliás, confirma o

avanço de Rokossovsky rumo ao Báltico, embora não coloque
suas fôrças ainda tão próximo da costa, quando o' próprio no

ticiário alemão.

No liar e no lar
KNOT

não d�ve fl\lt�r

r fttacadas as ilhas de Riukiu
Washington, 2 (U. P.) - Informa-se que uma grande for

mação de aviões norte-americanos, do tipo usado em porta
aviões, atacou hoje as ilhas de Ríukea, situadas pouco ao sul
do Japão. Tókio,' não específícou objetivos dos ataques, mas,
nas incursões anteriores, os bombardeiros têm-se concentra
do, sobre grande base naval de Knaw.

o ambiente Dolítico no Rio Grande

Os russos teriam reiniciado a ofensiva
LONDRES, 2 (U. P.) - A rádio de Berlim afirma que os

russos reiniciaram sua ofensiva na frente do rio Oder, parali
zada a algum tempo: É, como sempre, von Hammer, da DNB,
quem noticia uma ltentativa de romper as linhas nazistas
em Francfort sôbre o Oder, 53 kms. ao léste de Berlim, bem
como em Kuestrin. Ambas as tentativas, diz, fracassaram,
mas admite qúe a luta aumentou de violência ao longo de tô
da frente, que se estende de Francfort até aos pântanos a
.nordéste de Berlim.

Formal desmentido iCorrespondênCia
Rio, ,2 (A. N.) _ O diretor para a FEB

g�el'al do DIP recebeu 'o se-I Rio, 2 (A. N.) - O ministro
guinte telegrama do sr. João

Ida Guerra baixou aviso decla
Matos diretor do DEIP do Ma- rando o seguinte: "1°: - Fica
ranhão: "Com referência ao Iterminantemente proibida a
telegrama distribuido p e I a remessa de correspondência

1 Press Parga e publicado no:do Brasil para a Itália, ou vi
"Diário de Notícias" dessa Ice-versa, sem ser através do
metrópole, relativamente ao

I
Correio Normal ou da FEB,

grande contentamento que te- sob pena de serem punidos os
ria causado neste Es�ado o jinfratoresi 2 - para que qual
lançamento da candIdatura quelr pessoa que se destine ao
Brigadeiro

. E�uardo Go�es teatro de operações para levar

I
dando enseJo a que os proprIe� correspondencia particular de
táirios de cafés e restaurantes ve, antecipadamente munir
desta capital retirassem o re-, se de autorização especial que
trato do presidente Vargas de lpoderá ser concedida pelo che
seus estabelecimentos informo fe do Estado Maior da FEB
que tal notícia é absolutamen- no interior".
te inveridica' e nem foi trans-I �.

mitida pelo correspondente da de São Luiz tomando conheci
referida agência telegráfica Imento

do t.elegrama �istrib�i
aqui. O correspondente da re- do pela capLtal e publIcado por
ferida agência aqui, sr. Alfre- essa brilhante folha com refe-
,do Bena, transmitiu à matriz

Irência
a repercussão de simpa

da Press parga no Rio telegra- tia que teria tido a candidatu
ma contendo formal desmenti- ra do Briga;d.eiro Eduardo Go
do. Igualmente o Sindicato de mes n�sta capital, a ponto dos

; Roteis e Similares protestou proprietários de cafés e re8-

veemente diante de tal ' inver� taurantes terem retirado o re

dade mediante um telegrama trato do pllesidente Vargas de
assim concebido: Diretor Diá- seus estabelecimentos v e m�

rio de Noticias - Rio - O Sin- protestar veemente contra tãG
dicato dos Boteis � �4nil�J:�� insolita i��àªde. .

, .

que até o presente momento
'não se observou qualquer
ti tmosfera de espectatíva,
'l'udo permnneee na mesma
e () homem da rua continua
perguntando pelas novida
des, já que Flores da Cunha
não trouxe nenhuma do Rio
de Janeiro nem criou aquí,
até agora, qualquer espécie
de movimento de apoio.
iUesmo os mais abnegados
partídáríu« floristas pergun
tam que veio fazer o homem
ao Rio Grande (lo Sul. E, as
sim como na capital, tam
hém no interior tio Estado
permanece trnuquílo e Inal
terável sendo que a única
diferença observada em ma
téria de lwlíticu é o noticiá.
rio dos jornais locais, um
da cadela dos Diários Asso
cíados e outros {Iue perma
necem neutros, publícando
noticiário da capital da Re
pública Isentos de parcíalí
da(le. A imprensa do inte.
rior do Estado permanece
nessa, ntifude, não l)rOCU1'al1-
do definir-se. O g'ovêrno do
Estado com todos os seus
membros continua t1'aba.
}llando llelo bom desenvol
vimento administrativo, ca
dn qual tratando de seus

}il'oblemas.

J>. ,\Jeg'l'e, 2 (A. N.) - O
amhiente potítlco desta ca

pital permanece em calma
ria, mesmo com a perma
nênela aquí de Flores da
Cunha, flue desde sua ehe
gada tem-se mantido em
contacto com elementos par
i ldárfos seus. Ontem 'Flores

l
:i
�
f;
;
1':

t
li;• m__m���'

esten; de eidreit'íl- avistan�
do se com Raul Pilla. A es
tátlu tio ex-g'ovel'uador do
Rio Grande do Sul em Por
to .\ leg'l'e não assume aspec
tos de <lual{IUer aconte<�i·
mento transceuflente des-de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO - Sexta·feira. 2 lie Marco dê t945

LIRA T. CLUBE -- Sexta-feira _IR Exibição de filmes por gentileza do Escritório de
Coordenação Inter-Americana, às 19,30 horas.

0'-""---'---0-ns·------a·--Iema...,esil �������'edita!��l!.i!�m r,��������:����.d;
I d f N'a rua Felipe Schrn idt , por Cr$

1
- I para rn e lh o r atender �ua gran e regueslod·

e 00

1120.000.00. "LEOI'Oi.l/YILLE, f'cverciro os seus remanescentes rec amarao .

povo €:n, gerol, reso rveu inaugurar no la
No Estreito, por Cr$ .:5.000.00.

(I 'UI' L. !�[) ISPUS. para Int craliudo r novuuu-ní c \"1:1 Guil tu-r-me ou II IÚ !
1" DE MARÇO a sua novo secçõo:

I
Em Coqueiros '. po� c-s 12.000,00.

()', Ali.,r]os coutinuam sua i n va Ad(dJ', pouco inrpo rí a o -uoruc. a sel- i

II.. I Na Avenida R10 Branco, po r Cr$
:::'lo vituriosa cont ru () tcrritór!« da ta. pois S(,�l programa será sempre Deaosno de reia lUtOS 48.000,00.A1é'!Il:iilha. desse país onde ao lado él couuuis!a do mundo, seu idenl, a i:16 Na Praça 15 de Novembro por
dl' 1I1:1W; 11illcristn,:-;. parece haver «ucrrn.

Retalhos dos rnel ho r-e s fazendas, diretamente das Cr$ 130000.00.L(",.'; alcm.u s.

.,

Cm (·]l'müo porém. nil-t) poderá
rn e lho re s c,ibricoSl. pelos rneno res preços. Uma PU ruo Campos Novos, num

Ouais silo (JS bons alemáes ? H'], fuehrcr se: não desdar <l guerra.
d

.

"?4 .� 'lO 000 OI)
(.'lulqUl,t· UUi r-esponderá antes dt· com() !e::liz'l';;ão do id('nl suprcin« Aguardern o n é; de NIARÇO .. - E' assombroso

I !��:e:I�os.e l.v� rn z, por . ,

1",11:: (:c �;('li 1I0n!. Vai r s vo luc io n o r o comércio de tecidos. T t rn PI 1 ,t'dves no ruorrj·"q,-_:)� tip,::') UljCl'pas P111 (),; nnos : ro ar co \ . W.

��)..., qUi' �)lI)1Terltll\�'.
_J> _

• vr ....
.

l(•. ':"1'-, ','
- _\. <

'�!

NFi.'l't.1
Deodoro 35.

�ill', t'S';l'ó', ]Jl'l<J me-nos n âo ,,1I';)f, �'S dli;t'; !llê:'S r'.'jT;\·(·IS glwrr:n qU1'1 AIJlfVIIAZE'I'M BO '" Blf.i!ij,::tis ma l algulIl Ú n ingucm. {; IllUJl,'(J ('�\J1h{,c('\l ":lli conta)' " di'. 1\1'1 -i .... ,

I VENDE SE' Ser rar ia
i )\IP l':l'�: s('l'am ie.dcus. [;_rianos. I Si i :>,·,11 c.intar hS velhus amb içócs i '

I uma
. ..

r
.

I D :5·<1
,.,

hi cr áuu ca, de-,'.,. l i t )
. ,.

t S l1"Z'S' IS ou ,ii' F;·(·.!erj(':1 I . \'0', d"':I'll1()S (ln;. ....,U(1 '.... o ro ri e l Pedro emoro.,J{_'�!;�i a I·; .is sr ('I�li!S :1.. t.." ,Lt(_ I

',.I](' .. ll,:;,P .... ,'IS 1.11.;.\!'C.,S ,'ltl'(lf'I",I,'I',j'-1S co-
n 'V

[ vi damente rep.�!';..t""�ljp n o N'C"l[i-.l:t·I.,'I<l'. não importa pois sáo _., �M _ ,_,
'" _ _ c;

� " ,

t ...do'. oriunrlos do iuesruo ninho. 111l';id:IS na f'ace (iii terra. pois

m:1'1('11 1':; S T R E 1TO! do Pinho e um ."tro·y" cem
'l'l·l·.'·. "C'll'l)i()c entre m ilharr-, mesn«: :\t'I'O fora ('>1JH,Z, n uucu, ,L�

1
,'. . .. ; , _.,

..

1 _ -,............ ..·.....a...I'\�' I cava o, e corre&mt novo.i;�;S'irnr�-({) l'SS�t verdade. r:ll[tgll�d- as. '--"'!&'!Wi'AOi�'"Siij.J.;:,:piQ'FliBêNmIi2E!I!9JZ=&&S�� D_
• _

I 1-- . --------- Informações nesta r�(wçaoEm 1:):1;; eu illl' cnconrravu ('111 .�r<l�, �'is qi];..' se :1'i'llxiIPa. o gr'llH c ---- .. ---.--

I1.1'\ lJ',is que não entrou na guerr« ,11�. I'. o que lIe-;('rI'111"$ faze'!' eO"1 ���A. R�nAC RA ESPE R,AN ç,A uo

n.
a ruo De.odoro 93 .

E�t.reitoi 111!ldiai. tm viz inhu um bom alle- os alemàcs. é () (jIW n<10 i'izrlllos

(,llll
I .WI •

_

lil:il) cntcn.ku UI!l dia de me expli- :nw - Just iça! St' em 1!Jl::-; houves- �o Farma�ê8Ueo NiLO LA c.: !o} I VENDE ...8E urna. propr ieda-
eni' Cji!'l' Hitler. () Pacifico, era bem .'·('lllt)S feito justiça <lUS nossos in i- • de srt a em Bar1 tio"" .. II.ntllJlll>...!í """;í ...... l'r«lf"'"da • . ..L\;,jOl' qUl' :\:lpO:CÜO. Era () JilHis in- nlÍgos niio jeri:llw:s tido nova inl'u- •

I
'

l' I I
'

4OP_ .....,.... ,.110 • l!lII<U'IU••etr.. - Bomf>O\>Ul".. - 1"-,....."',..... reiros, cc.m casa, pasto, boat,'l!!,l'nt!' ti,s grandes homens (e. !?- !iii!> ('1]1 l:1-Hl.• 11l !I'atur I) a[�cllas (e I'.

t \1 I J 1 1 I 1 � 4e IIlorraea.
a'gua e pe<:'ueoa chácara. 1:'l'a·'ldS os CI1Ij)()S. : ,C'XalH i'e c U lO paz l ('pnlS (,essn gl1erra nHO so [l-

� rt 64' .,

Ci':,a!' nÚ(l eram si não cTianças. () I :'ltnaJ'Ú o ]lrohlema. j ............- cr 4l1AUI oNerTbota ao r :we. '" ,.,.

tar a Avenida I\1E1.UfO Rgmos, 50.
'·,[·'lIi-dl'llS .\II"lf tinha conquistado I _

����(l��II���I�I:�����: � �����;�-�;-���;4i�*�'-_�;R;��'�-��-T�������-�;�-;�i�-�������i:�H��E;M��O;;R�R;�O;I�D��E�S;-I,Vende-8e �a�:�i�e�a�PlH.."J)l na _,\lenlanha queria :l guelT�l.
1

.. � • f.' do M"chl>.do. n··.·ta célpital.J.n!,io I) pintor rle paredes lavia
"1

"..�_

('xp!m'ado o bem estar da lmtrlani- nM" 4 IICA'S -;;,11 (está desocupado).
ú,;;j(' "ol! a égide da rnça predestina-

TE.. �:ladl) ESTHSPfaT/CO

TII� T,.t" à cu, João Pinto n 51

(·"Jl'ci t (JS logo mais quererão im'a- _

dir a Bl'lgica r a França ('DIllO l'ln . chimürrô() � � Vende-se a coso
ll)j·i, l':�:>(' Bt,!,!' que núo era douto!' t

I.
;, "��i!l4í;f$ rua hrnêio Joc.q1..dm. Tratar

�(':�:,\�j�l!,!;�,ll n';�·��lil�;�i!�l�(':.'c�-s�1 l�:;�I(�h(���1 f, B b4d da·vel ..W,' A :=ca d. Pomada noCOmResnmnaS'PONDENTSEV.-4n('Il� " ,-'I(,llla Iii" l�' é'ífit:,,� HiUcr no
. e I a· ff8::aU .

.

.
.

C(),l,ral'iLl l).rnl(',!�l'.r. a a Hl'l.l!·!('<) ('ontral I
B;JU

I
Man Zon, preparada espe'

"'U' " cialmentc para todos 08 ca,
quel1! que!'. qliC lJ!·l'tenda atacá-la".

S08 de Hemorroides. é im�. Precisa-se de um que tt'nha
Em 1940 l·ssn b!lm alel11,�,) se' 1ll0S-",

diata, alivia 2S dôres e 08 pr§tica de cont&biiidade. Lugarlra () !l1Dis ostensivo dos nazistas; I

.

pruridos, acalma e evita a8
(,lUZ g"lwda na lapela, andava ('0-1 )�__ II1II _ PR

compli"açõesiI1fecCiosa�da.
de future para pes�ôa que te-

l1iO SC' f'lsse ;la l'f:'alirlade um super-l .f" ulcemçi5cs e varizes hem.r. nha habilidade. Exige-se ido·
i:;1i111'1!l. S�j() faIlu':a a nenhuma reu' f,--=mnwl

__ li'" O Exército e a pacl I roidais. A venda em t"d"" neidnde .

.�.\.��-�;lcn.l��Zi�:��!aC'J.l�)':.j(�.�e��:�:lr;�\'�();;���i;\'í� I � POINI ft JOUR
'�acão farroupilha ��n:ar:���lil:s e:;ec��;n���: Carta� de proprio punho in,

plol,'1 1,,1\."1 ."I.l·!)A'.. '.' () •..•. 1'r"f, DS.",(' !)().lllll',l .. _ O
.'

f
- dicando idade, nacionalidade,' -" :>,'

Jl .- R.io, 27 (A. N.) - mlnlS- acilütar a aplicaçao.
':](',11

..1'-";'. roi lIlfl elo.s
..

' ll'ais ardorosos 'I" estado civil, referências e pre·
pr()'t'liin:; da [lolítÍ"fl de agrrss<1o d<1 tro da Guena, em hornena- iW�� tençõeil para Caixa Postal 183,Alc'n:Ul1iw (' é jli'CCISO fjOblr que êle

II
\ gem as datas da pacificação �

4 4<li Aceitam.!:e encomEndas I

AN ZA
nesta capital. V.-eI �1 }lIfll'll alpllliio. istD é, um ale- 11:1 I farroupilha assinou o seg�int8 M .

11;\,); I avise: "Festejamos a 7 de fe-

II Vendeul se- 2 camii1hõe.;;Xa 1l11'Sllla l'poca um outro bo('he, fi AZ AR DE MOB "S I I d' PARA HEMORROiDESlilll v(:l'd"c!piro nazista e'lÍl'ndt'1l1 11.8 .

II vel'eiro a 2 c e lnal'çO, os laS -.

"Ford" tipo
:dl'nazil'il'[lrs,)bulllí1Sprelodil'rrcI1- ,felizes da pacificacão vividos Um produto De Witt

1930. ótimo funcionam�lito,tr; pl'Oldando o t'>dio aos judeus, (onreções __ A!ta costura lha 100 anôs pelo Brasil intei- r ruig _li lJii'mid!-
carroceri3s de madeira cOlllple-dr ach'lva preci�,f) riiminú-los. E'.-i..

. ro, contente em ver seus fi-
".('I1I(>I)lc'l1t('! O ',Johre uanhava �lla I tamente novas, preço de oca-

�

N ., d lhos unidos após uma década\'jt!il lll'lgratllellte (' seria, spgundo (, OVloa es I ..._�.'"....."._ ....._,.,.._-=- sião. Tratar na rU3 Conselheí.
. . .

i"1 t' b
'

I de ódios e de extermínio. Lem.. !
I f 93 3 2l.�iZh\(i, l1lalS

.

�\(:I gêll'<lll lI' a SlI �;IS-
I Ad Ih A t diro]\i

a ra, v ••!l'ilcia S('1l\ }1. c�lncurrê-ncia dos ju- Rua Felipe Schmidt, 34 . brar os dias daquela pacifica- a erto ugus o e

e

d('tlS, Em lllaio de l!HO cm sua eH
i! �ção é desejar uma harm::mia Ataide e espõsa CASA MISCELANEA distn.

"�lo dian[(' dl' Illii1llil jal;ela, t;SSl' ban- "''''11:- :
' verdadeiramente paterna en- participam aos parentes buidora dos Radios R. C. A,(ii'lo (' sua LmtÍli<J reuniram todo�

�

(,� naZistas.' disponíveis para eOIll(�-

I
tre todos os brasileiros, conju- pessôas de SUClI relações o Victor, Vávulas e Disco. - Rua

I d f
A

l' d' i nascimento de sua filhinha C M f 9,'::',i:lll' dllJ'[;Dt�' tôda a noite a in-

GRA.TIS] gan o-se es orços utan o ]un-

I'
. a ra.

,'usao lia Belglca... tos e somando fôrcas no senti- RE<iIHAAjlÓRIA()ulr,) (:'X('1l1ll10 frizantl' é o que' do único de fazer>a nossa pá- Florían6polis, 26.2.45. MAClIADO & CIA.tUlhl) de llH'lllOriu. Eí-!o: um pai dei Quer receber ótima surpresa? tria ]'á gTande por tantos títu- I
bmilía <llll' hada deixado a Alema-I que o fará feliz! e lhe será --------'------3-v-...

•

nha há já .1.0 anos scm mais ter \'01-; de valiosa utilidade! Escreva los, incomensuravel pelo ideal'
t:ldo lá, era consjder�do por todo';' a Soares, à Caixa Postal, 84, humano, neste momento eln )('Ul1IO lIlll \'('1' hdeiro anti-nazista. Niterói, .. Estado do Rio. I que. aa_quirimos . a. magnífica I A� Anedotas fl plada8 8v>srenl'ois helll; \'ierfll1l as "1Jlilz" vito· ." U It'

rio,<as d(' HillH. Ele enviol] imedia- ---- ==-Ad ..., proJeçao no cenano do mun- temente Ingênuas são grsDde,
t:ilill'ille seus filhos pnrÚ inlegl'HI'l'l1! -""M UI ,do. Tendo sido o duque de Ca- armas de desagreirtt.ção manf
a jU\'(':\!ude hitlé'risla c (]efrl1rlel'l'lll

I I
xias O personagem principal Jadas pela "qulnta-cohma"(, lId('1! cOlltrH a heróica Poltlniu.

MAQUINA DE EC'(REVER daquelas jornadas de paz, de;En inlé'l'('Ssantl' \'c\-Io depuis t'sfl'l'- J

gnl1(lo ,IS màos nervosamente e sau· Vende.se uma portátil marca
termino que aIo de março vin-

-Idar C'o:n ll1l1 "Hei] Hitler" sonoro. "CORONA). por Cr �$ 600.00. ,douro seja comemorado a pa-I RAUL BICOCCHI HI' DAO \'elh', allti-;w;r,ista acrescenta\u: TRATAR com o sr, Heitor

Ilcificação
da família brasileira, e ''''

(;ill dois di<l� estnremos em Anvp!'s,Eà Rua Curitibanos. lexaltando a figura inconfun- 81(0«HI
uuati'O di: s di'pois eslaremos e{ll I '

t'
.

dlvel de nosso patrono, que, par lClpam aos seus parentesP:lI'is; a Frallç[l liqui<ladfl t'm lllll . .

t d1ll1\'. Os lngll'zes'? Sada de j'('(.'('io<; --����� naquela data, asseverou para
e amlgO\�a n��,�:en o e

il!J'Ulldudus. tl!(lo "ai hem, ludo "ai Camisas, Gravatas, Pijames que não esquecessemos estas SÔNIA-MARIA\'(''',(Lldl'il'al11Pllt(.' b1é'11l!" , ., Meiasdas melhores, pelos me· palavras abençoadas: "A união I j?pOll·S., 23-2.94�
.

I:st(' (']';\ .um .

J11l'gues pueJlisla. �

L',I 1I111 ;:ntl-n�lzlsja. Dores preços só na CASA MIS' e a tranquilidade se.ia de hoje
•\j)ós a c!rr!'olll final (hl Ali'lllanha, CILA NEA Ruo C. Mafra, 9 em diante a nossa divisa". ---......_---------..5-".-5....

hsu d&t '.id&CSl" r II IIU II • b••• 1] - __ II _ ..

Al73ncia. e RepreSlentaçõea em O.rol
Matriz: Florianópoli"
Rua João :runto, n. 5
Caixa POlital. 37
Filial: Cr-e5lciúma

Rua Floriano Peixoto, '/n (Edit ..

Próprio)." Te19gramall: "PRIMUSu
Agente. noe principai. muniCípios

do E.tado

Prefira UIDa parte de S�1l
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle, Itome mais um pODe0
de leit� �eDba melhores medI
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. et.c •••
(Csmpaha de Humanidade

110 Hospita.l de Caridade) •

Se,das, Casemiras e Lãs

'$A $A.'. a(O$�
(_)R I-AAN I-�) ()

Rua Conselheiro Mafra, 36
Caixa Postal 51

S (J i\ l{ _PJDI_j1__J]
loja e sobrelOja - Telefone 1514 (rede interna)

End. Teleg.: «�carpelli)) __ a Florianópolis---

pt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ISTADO - Sexta.te'ra, 2 de Marca d. '945 3

A Associação Histórica Americana T�ra��!r(!. ��ive!.!�!!�
homen!lgel·a nove naço-es unilidas re hoje a passagem do tercei-

U 1'0, a_niversário _ Ad3; gestão do
rmmstro Apolônio Sales à

... .._.
-,,', --:, frente da Pasta da Agricultu-Washlngtou, Icvcreiro - (S,l.H.) lIOS Arquivos de Frunça; Dr, Gcor-. .

cipar do Conzresso de ESCl'i-
- - S?\'C_ hlst?l�lad()rcs e ,esta�istas ge ",,�a,?kinn.on, professor de história ra. A Imprensa ,desta capital

T' " t:>. _
•

_

das Nações I n i das e CIU historiador dar Un ivcrsidade de 'I'oronto. Cana- em longas reportagens desta-
,OllO�, ,de CO,01 denaçao lnte�- espanhol, rcceberaJ�l _hom.as, ,de dú ; Alhvrt _Fredcrlck Po llard, dire- ca a fecunda gestão daqueleAmerícana, 1 etornou a esta CI- membros da Associação Histórica lor do Instituto de Pesquizas Histó- titular nos diversos ramos de
dade o sr. Eurico Hosterno, Americano. de acordo com recente ricas, da L'uivcrsidadc de Londres, ti id d d 1 M" té "

Encarregado daquele Escritó- (�ollll1n,ieaçã,o,fc�t� nesta, :aJ?it,al pelo e Dr, George ?r�eallla�' Tre\'elym�, i�:".!._�_•.•!9!;:.....;._}!l;�_�:lO,
" 1 E t ti

Snr. (tlJ� Sl anfurd, secretário exc-Iprotrssol' do Tr in il v College Cam- E' I Ilb I i d110S em, :.o��o .s � �. , icu�ivo (Ia,,�r�anjz�çã.o: ... " hridge, lnglalelTu; 'Dr: ,�O!la;l �ll!' _pe a er a� o e
Sr. Sídueí �oce-h. I, ,""I. ,Asso,cI,açdo IlJst,(�J1Ca f,OI funda- zrngn, PT',ofessol' ,dr Histór-ia, tl�l- LUIZ Carlos Prester

�,\companha.do de sua exma.] ,l:l, el�\:884, 1�0� L:l ..do Congr�s�o \"Crs](la.d�', de Le idcn, HolanJ.a;, Dr, Rio 28 (E.) _ O zeneraí
esposa e g..alaute filhinh,a, pe- \ d�s L:,,:ldo:�Lll,j(,I(:,s, CO:,I1U e�JtId,a-. Ay;�o I'I:IIS, j)l'(ll�'ssor de Histór-ia, . :. "b

1
,-

d írad P
,rI� social l política pui a o incre- l ni vcrxirlurt« (ln Copenhague Di n: Isidoro DIaS Lopes declarou

o a,VIaü r'a carreIra, a ,anal!' I ,. I." "", .r., ,

c- "

�" L �'" L, a-

'. , IlIC.lll0 (OS c,studos 11lSIOIICOS, c(�le�a, marra; Dr, Hu Shlll, ex-embaixador que é absolutamente favol'avel,Dr. ,\ lramlro Huimnrães procedente de Porto Alegre, e, preservaçao de �O.Cllll1eJ_I,toS lllS�o- ,j;1 China nos Estados Unidos, r Sn r. à liberta ão de Luiz Carla"Assinala a efemér-ide que retornou a Florianópolis o sr, i l'lCUS, e par,a propósitos �llDS nu m- l{aof�wl Altalllira v Crcvea, professor ç
. .'

,.,

hoje transcorre o aniversário Sidnei Nocet.í acatado índus-l lcn',sse (l;�, hixlóri« umcrroana e das til' Histór-ia c Direito Espanhol da Prestes, sendo partidárío da

natalicío do sr, dr.' Alta.miro trial.
' - L

i Anolen.�:al's;, I: ''', '., ..
_

,_

I t'ni\'ersidade de O\'i"tiu, Esp:lnh�l, ,anistia ampla,
Oultuarâes, que por longos -- I o llH�� 'd,(�t�f���cl�l�r,�)I(l�lI�'gtiar��\!�í'(�� �""E--"·S--·T-A"'·"'·"""""''''_'_''_O·''

_.

•
anos exerceu o carao de Secre- Falecimentos:

I
que, no momento, 3,G:l8 membros, O . D Esportivotário ela Fazenda do Estado e I }lada ,I<'. da Silva I
representando 432 instillliÇiiCs, deal- ",

, Co ,. id de d 6" �" 'Ita cultura por todo o mundo, profes-
Ipessôa de real prestígto nos

., ..
III a L a e,' � ,1. ano" J..a- sares, a,(hyga(Íos, ministros, 'h_omens --� . _ .

círculos social e jurídico do Es- Icceu, em Canasvíoíra, a SIna. r de negoc i os e estadistas estâ o 1I1-1 SUL-AMERICANO rrrurtoa deles terao oport1�mdade
t d Maria Francisca da Silva. I -ruiuos n us quadros da Associarão, Rio 2 (A, N.) _ Comunioam de p�,'a se des�orral'8m do_mUito que.a .o.

II (Os presidenles rios Estados Unidos Santiago que o encontro de ontem tem, «padecido» nas moas do. que
-----.----- Woodrow \VilsOJl e Theouure Hoo- a noite entre brasileiros e chileno. 8: dizem «prof�lJliorei» e q.ue. POIiI-

"evel t clwfiar�tln ambos a entidade, constituiu o mais belo espetáculo slvel:nente, tera,o opoz;:un,ld:de d�
._.... , -� •• __...,.,..._ l'11l[Ua'ltO l) utual SceretÚrio de Es- esportivo jamais visto naquela ca- avahol'do que e ser bUJa, con.

I' lado, ASsiS't�nt.c,
Joseph .C, <:Irew, é pitol. O Estadio Nocional foi com-

vento uro.

Dr. 6uerl�el·ro da ,1lcnllJro WllVO da organJzaçao. pletamente lotado notando-se tom-
��'_""",._"J'V"",,""

HeC�I)eram títulos ue membros bém a presença do presidente do. "----,, - ---- .. �

F
IlllI!OLlI'i('s !IS Snrs,: Affonso de República. Cerca de 80 mil pes- I O E S T A D OODSeCa II J;�'icra,�no,lIc Tauln��, diretor do �r.u- SO?S assistiram o in�ereBsante co·

'I"
L1 � dullsta, dl' Sao Paulo, Brasll; telo com o que fOI encerrado o DUírio VespertinoMÉDICO ! l)fJl1ungo.s A,lllll!]alrgLJi y ��lar, rei-. Campeonato Sul·Americano Extra,

Clínica de Adultos e

I
Ol' ii:.! l.I�!\'ers!dadt' do ,CIllle, SaD' O jogo teve duas fOlies diiltintall:

Redação e Oficinas ài1ago: PIerre CarUJ1, diretor geral a em que os brasileiros tomaramCrianças, .,.....* _ .. -.. -......... conta do terreno, assediando con- rua João Pinto u.o la
Doenças da péle. Moles- O santo d d" tinuamente a defesa contrário. e Tel. 1022 - Cx. post.al 139

tias da coração, � O la a outra fase final, em que os chi. IConsultas diárias em Palhoça I
lenoB tiveram o controle dali ações

Horário -- das 10 às 4,30,
-

e passaram a dominar a pelota I2 de março dando grande trabalho a defesaResidência: Florianópolis S b I Ane
Aiomeda Adoifo Konde,', 8 ' SIMPLíCIO. PAPA rasi eira em que a linha inter'

POUCO se sabe da mocidade m�diária te�o grande trabalho I Semestre
---,-- dA t h f dI'

, so.uldo·se alrosarnente, notada·

I Trimestrees e c e e a gre]a. Esta mente Biguá que foi a figura cen-

Novos grupos resol- cer!o, que nasceu �m Ti�:Jli I
traI da defesa, ' Mês

Santos Veram capitular (Italla). Cel'to esta" tambem, Número

I París, 28 (U. P,) - Os cs,- que governou a Igre.J,a duraD- Sem adriça .••
nadenses já penetraram c&rca.l' te os a1_l�s de 468 ate 483, As O Cúneo, desejando variar de Ano

easamen!.os:, , " Ide meio quilômetro na flores. sua� atIvldades como, Papa, ambiente. foi daI' uma yoitinha Sernl'stre

, ,.c�m �, ;:enül s,en,holm�a Ita de Hochwald, indicando que l�ntI;tanto, .lecam-nos a c�n- ��mdeal���;r�:���n�e�r°'i3e�;�, b::� Tl'iml'!jtr�

IMi'I,l�a-L�cl, fll,ha do SI; �wal-'novos grupos de nazistas re- 'ICIUSct.o que_lec�beL� yma SO!l- jà '-'m forma, todo pintadinho,do SC:leflel', aJustou nupelas, o I solveram capitular. Essa ten-! da tormaçao cIentifIca;, _POIS, chamou a atenção, E o nosso ho

sr; �IIlton Leh�nkuhl, funclO- ;dência do inimigo para desis- I
quase �odo o seu pontIfIcado mem, entusiasmado, poz·se de pé

nano do Dep�lt:�men:to Esta�ltir ,da luta torna-se, cada vez, I estava leple�o de ,lutas p�la �:sl�:�:a,do barco, enqucmto este

dual de EstatIs'tloca,

jmaIS pronunciada, naquele se- :.�ure,za
da �e, contra ?� her_:::- De repente, irromperam estri-

I OU"
--

'cm. Mais de 70 kms, da mar-. g�,s ,�onoflslt�S. �" sltu�çao dentes gritos na praia; 00000 Tar·f aja
'. O'em do Reno desde NiJ'l 'eo-en tnstIssmla do Impello ,rolna- zan! 00000 Tarzarl!

SI' EurICO Hosterno ib , • 1, b � 'no exigiu por s a o] o Cúneo, irritado, espinafrou:
V·

.

.,
, d' t d C Ia Honnepel, já estão em poder i " u vez, que Seus moleques véio mexer com, ,.la aeroa, pro.ce E'i111 e a a-I d" l' d i Papa fosse bem versado nos

't 1 I' 1 1 'f
A

t' os a la os. I " Não tinha razão. Esquecera.sepI a' < ec era onCte ora par ,1-1

Ineg,oclOS
do e,stado, Os impe-

------

que o nome do barco ero. aquele

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ����r�iS��l'�ne�ste co���:m;; mesmo,

- Ocuparam Velpuen
B '·t I d f1 ·d d

I Igreja com seus fins políticos,
I

A atração de domingo París, 27 (U. P.) - As f6r-e osp. a e uarl a e abusando do seu poder tempo- É grande C> entusiasmo dos cír- ças do Primeiro E�ército cana-
E D I T A L ral para se imiscuir na admi- cuIas náuticos da tet'ra em torno i

, ,.'. nistração dos bispados Se das rego tas que o clube da Prainha (ense ocuparam Velpuen e pe-
De ordem da Mesa AdmInIstrativa desta Il'mandade e" ','

.

fará realizar domingo pr6ximo em netraram em Uden, onde as

Hospital, levo ao conhecimento de quem interessar possa que, SI�P�I�lO, 12as �l:ltas corr: o po- s�a raia ofici':lI, na ba_hi� Bul. � operações vão andando, Ou
dentro de trinta (30) dias, irrevogaveis, a contar da presente ,deI CIVIl, nao ,S,:lU semple ven- dlsp�ta entre os nO�lsslmos e�ta Itras unidades Ja avancaram
data serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo- I �edor" consegulU, ,pelo menos, r�ovlmentand:- o a�blente dome�'I' além da cidade e os canaden-,

, , , , . , 'ImpedIr dano maIOr para a tlco do «Vele\ros ao Ilha>), pOlll _.'cados os despOJOs no ossano da refenda Irmandade, em vU'-: I .. .

n F ' r>' � O d
"

- -- -- _. - .... ----------- - - I ses estao fIrmemente estabele-
tude de já haver termina�o o praz� de inhumação� sem ne-I gIeJa, 48�le ....eu daos f

e t���= O PRECEITO DO DIA cidos no terreno alto, a léste
nhum direito a reclamaçao, decorndo o prazo aCIma. ?O'd e

".

' sde1_l � Slt�\. es �, 1. Os banhes !rios de chuveiro re, de Keppeln, bem como na es-
N0 da Data do Se- �...!Y...c;:!..!....!!..:;...S���:nes..�,.. presentam excelente excitante para trada de Uden e Calcar.

. NOMES pultament'o a pele, principalmente porqus ati-carnezra
vam a circulação do sangue o dão

6 Maria Portunato de Souza .. ', ', ... , 14-12-19211 agradóyel sensação de bem estar.
8 Leonor de Souza Freitas ".",., , .. " 17-4-1933 Tome banho diariamente, de pre.
9 Luiz Carlos Saldanha ,.".,'.,." ,. 15-5-1898 í: mu. OOENÇ... ferência pela manhã, ao levan-

11 B b d OI'
, '4-11-1900.llurro ftIU6j)8A. tar-se. SNES.Ana ar osa e lVelra, . , , .. , , ,'. , , . , ., �

p.'..... • .."")In rA.
13 Antônio R'Jcha Paiva ,.""'.,.,,.,.... 13-9-1912 .��-�

------,.-----------------------

Maria C, de Oliveira, ... ,., ..... ,."." 23-9-1926 Instituto Brasil ...Estados Unidos
Rod.olfo Raul da Costa Oliveira " .. '". 21-11-1913
Alfredo Fernando Coelho "" .. " .. "" 11-3-1923 Aulas de InglêsJosé Gonzaga de

_!'Uial'
., .. , .. , .. ,.,.. 5-9-1924

Alcebiades Campod 'o Livramento .. ,'. 14-1-1920 EDITALMartinho José Cal�' o e Silva .. ,.,.,... 6-8-1914 iliônêra'"dooChêfe
....

Maria dos Santos Gusmão .", ... ".,.. 5-1-1931
Francisco Vieira Cordeiro "", .. ,."", 19-6-1919 do E. M. da 5a.
Dr. Joaquim Augusto do Livramento ",. 7-5-1883 Zona Aérea
Dulce G, A, C, Livramento """""" 27-7-1878 RIo, 28 (E,) - Pai assinado
.Assulina de Oliveira "., .... , .. "" .. ,. 30-3-1934 decreto na pasta da Aeronáu-
Candida Adelaide Teles Cidade ".,.,... 16-6-1933 tica exonerando, por necessi-
José Francisco -- menor , ,.""., 22-8-1932 dacle de servico, o tenente-co-
Maria Candida de Almeida ,."".,.".. 18-4-1912 ronel aviador" Abelardo Servi-
João Mariano dos Santos ".'", .. " .. , 12'6-1929 lia Mesquita, chefe do E.<}tado
Jacinta Candida de Almeida .,., .. "." 28-5-1880 Maior da 5a, Zona Aérea, ''ng-

Consistório, 16 de fevereiro de 1945. meando para substituí-lo o;) te-
Julio Pereira Vieira nente-coronel aviador Jussaro
Mordomo do Culto Fausto Souza,

\liDA SOCIAL
ANIVERSARJ08

S. S. Pio XII
Os católicos terão oportuni

dade, nesta data, de, uma vez

mais, hipotecar sua solidarie
dade a seu eminente chefe es

pía-i tual, S, S, Pio XII, visto
que da assunala o transcurso
de seu an iversárío natalício.

*

WilNOll
Ii'az anos hoje o inlteligell1lte

mellino Wilson, filhinho do sr,

'ren, João Cardo�o de Sousa,
da l<'ôrça Polidal do Estado.
Sra. Jlsl'ia ('otrin Huimarães
Deflui, hoje, o a'uivel'sário

natalício da exma. s'ra. Ma,ria
Cotrin Guima,rães, mui digna
t:spôsa do sr, dr, Nelson Gui
marães,

•

70,00
40,00
20,00
'1,00
o,ao

ASSINATURAS]":lzem altos boje:
O 81', João Araújo, comer�

cial1te;
a exma, "1l'ra, Carlota Rüsa

Boabaid, espôsa do 81'. Feris
Boabaid, comerciante;

o SI', Hercílio dos
Sousa.

Na Capital:
Cr$
Cr�
Cr'
Cr,
Cr,8 vlllso

No Int4!rtor:

Cr,
Cre

tlO,IJO
45,00
25,00

Anuncio! mediante contrÁto.

! 09 originais, mesmo não publí

I ('31108. não serão devolvidos,

I'
A direção ní!o se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

Prflfllgla O Go,.�r.o e .a
dPSSfl!l armadas, - o•••na
,uo "q.hlta. eol••I.ta-, (L
H, ".l.

23
28
29

30

Os altlPo'� do ano PRssado pre'd9am de renovar sua ins
crição, sob pr.ni-l de perdê la.

SecretariA do Instittto Brasil Estado:'! Unidos de Floria
nópolis, aos 16 de Fevereiro de 1945

ALTINO FLORES. (Secretário Geral).

46
52

De ordem do sr· Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
sos, torno público que se acha aberta, até 15 de março próxi.
mo, a matrícula para o C-eJRSO DE PRINCIPIANTE, a car.

go do prof, <?ascses e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
pelo prof. HIll,

Os interessados, sócios ou não, devem procurar a Secreta
ria do Instituto na hora do expediente, isto é. das 9 às 12 e
das IS às 18 horas,

65
75
93 -
102
115
67

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

melhores fá bricas. A Casa "A CAPITAL" chama o atençôo dos
visito antes de efetuarem Buas compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grana
de sortimento de cQsemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e avianlentos
para alfai'l.tes, que recebe diretamente das

Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polia, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

.......................................... 1 1---1 .
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ij"M'JltZ,n
D' .._....., =wsr '_I_-�

I, Novo .instit�to s_uéco I� Crédito Mútuo Predial para lnvestluaçoes I

i� ;��;:';�;;e�i�·a��e;�e;á�:I. ::�7:1m�: [���;:urr����
primeira pedra de um novo

� � �ortel" fi" menS�I"'8 4 e 18 instituto suéco de investiga-
;� - 11 UfIJ U ções textis, o qual desenvolve-

rá suas atividades em colabo
racão com a Universidade Téc
nica da mesma cidade. Deve
rá estar terminado e poderá
começar a trabalhar mais ou!menos em 1 de Julho de 1945.

! O programa de trabalho preli-]
......�_.�__����������������

minar do Instituto cornpreen-
:... : derá, entre outras coisas, in-

DIA I vestígações sistemáticas acér
. ca do encolhimento produzido

.

nos diversos tecidos p e 1 o S

< =< ....,_----......-- _ .araus variáveis de humidade

�:._�����E�e__ir_a___ HOJE pressão e temperatura. O ob�
jetivo principal que se perse
gue é estabelecer padrões para
medir o encolhimento de cer

tas fazendas delicadas, como a

terra, e tudo pôde lã de celulose e o rayon.
,

PRÊMIO M� IOR CR s 6.250,00

(om��.!r�ia�g.r ,lU O A C LONIA
II só no. I

PAH.ÍS. 28 (r. r.. - A ínfantarta norte-americana atra-

I I �es.gol� a lin ha d� rio bJl'f,t, em pelo menos, dois pontos, e está

" SER,nnOR R
í

nvestíndo através de densos campos ele minas, rumo a Colô-

n 'iU J.I uia e ao Reno. Despachos do f'ront dão a entender que o gros-
BO das fôrças alemãs fu.giu para o outro lado do rio, deixando
para trás elementos dispersos de sete diwisôes, que estão se·n

Ill'o aniquilados nelas tórcas blãndadas, norte-americanas na
I plandcía de Co1611ia. Tanlbém na região do Sane conrtill.(l'a o

avanço (los norte-amerícanos, que aprotundatam sua cabeça-
de-ponte sôbre o rio Sane, para 10 kms., segundo revela o co-

;r. :rJ�����j;;-1 i}mni�:à��v(l<;" \ l)()s
.

II D,. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO:

Comprar na C.l\SA MISf E
'.ANEA é saber economizar ..

(Q maior organização no

gênero neata cQpitall

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Clínica Geral de Adulto ..

Doenças das crianças
Laborat6l'io de Análise.

clínicas.
Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 f al·toA da Casa Pn
raiso]. dcs 1030 ás 12 0 da.

15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [monuc l ]

___ 1
,

1

Atenção 1
Compra e venda seu imo

j vel, mas faça-o com van

I 1 tagem, por intermédio da

I
i firma A. L. ALVES

L. Rua Deodoro. 35.

_ ...

�l�����������������������

CLUBE 15 DE OUTUBRO

I
Precisa se alugar uma, no i
centro da cidade, que te-

iI
nha 3 ou mais quartos.

Dão-se referências.
,

Informações nesta redação. f.
15horas 1 .....

[

,
ALVARO

Muitos bonificccôes e médico gratis
Tudo isto por npenos Cr$ },oo

CASA

Fundado em 1921

Programa Social para Março

RAMOS
CIRURGIÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Dia 31 =- Sábado - S')irée corn início às 22 horas.
TESOURARIA

MO'l'imento do mês de fevereiro
RECUTA

Saldo de Janeiro
Mensalidades e rendas eventuais

33.833, lo
7.277 .oo

l'�"""__'

CI$ 41.lio,lo
...��

A's 7 1/2 horas:
Atenção! Abram alas! - Marinheiros em

o D.
acontecer:

Juan da Armada

DESPESA

Orquestra
Carlos Hoepcke S/A __ o f, t ur a
Ordenados e corniss ões

José Elias --- nota

Aiuguel da séàe
Capitalizaçâo
Livrar i a Pr ng r esso

Div er sas contas p+q u e n a s

Previdência IAPe

3048,50
1796,70
844,00
620.00
600,00
120.uo
108,00
98,00
72,00
99 .. o

3n,OO
15,00
1 () .00

com William Lundigan e Shirley Ross
90 MINUTOS DELICIOSOS!

NO PROGRAMA
CINE ]ORNAL BRASILEIRO 3x98 (Nac.)

O:RGULHO ABATIDO - Desenho
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1.00. Irnp. até 14 anos

• • •

(I E (CIMPE

Luz e telefouc

Gu ar d, ncturno

Caixa d e Es rnr.l a

'I'ots l da de s p êsa
Saldo no Banco

�nm '?PSn 'rtns

7.461.20
3'3648,90

C r s 4l.ii::Ic;
�

Florianópolis ern 28 de Fe ver e ir o de 1945
Felipe Carneiro Frencisco A!thoff Artur Gerv tisio Pires

Presidente 1" Secret ário ! ,. Trsoureiro

--- --------=- ------

I -

A's 7 1/2 horas
Exl racrdinâr io Programa Duplo

Fred Mac Murray e Madeleine Carrol em:

Urna noite em Lísbêa
Uma historia que começa em Londres e termina em Lisbôa!

II .-- Walter Pidgeon e Joan Bennett em:

O homem que quíz matar Hitler
ClNE JORNAL BRASILEIRO 3x88 (Nac.)
Preço único, Cr$ 2.nn Imp. até 14 anos

;I> "" ""

Domingo, - SIMULTANEAMENTE. - Odeon e Imperial
A gigantesca realizaçã . do cinema nacional!

Romance proibido
com Lucia Larn ur , NiIS'l. Magcs ssi,

Milton Marinho, Grande 'I'.OtheJo e Eros Volusia,
-

Rua Alvaro de Co r vo l b o , 8 (e sq u i r o "

�����F�e�l�iP�e�s�c�h�m�id�t�)�.�•.��_���� J

Esta é 21 vo r-ded o l
Sapatos de todos 03 rnc d elos e dos tipos mais

modernos, ínclusíve Scndo l ios para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITJ.',S, por verdadeiros

PRECOS SFM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

<'l'amancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Emprêsa «Auto ..Viação Itajai Ltdu.>l
Floriauópolis-Itajaí

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às

. quintos-feira.
Horário das Partidas:

Segundas - Terças - Qu cr-t o s e Sextas-feira às
Aos sábodcs às 13 horas.

ACEIT.AM�SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci "\. \V E'rZEL INDUS1'BJ A l..-.J()IN'V II.. L,E (fvlafco regisI

aão 4(0•• f.lta=- r•• oa•• ale".- t
• S�'õÃ��;RCtAt
: ESPECiAUD:�DE

U I Me' � I
\ /

�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o t!ITADO-Sexfa"feita� 2 de Marco fie t945

Indicador Médico
DR. ROLDÃO CONSONI I tNSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CJRu'tnlA GEIL4.L - ALTA ClRUItGlA - �10I,ÉS'l'lAS DE SEl'<HORA!l - l'AWrOS

.

cU�lcAoLMAFUl"lOliclo pela Faculdade de Medicina da Universidade de S1).o Paulo. ond- to: DR DJAsslste,,!.e por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correta Neto, •

Ci.rurgla do estômago e vias büiares, intestinos delgado e ercsso. t.írótde, rins.

MOELLMANNpróstata. bex�a. útero, ovários e trompas. VarIcoce;e. hlda-ocele. var-Izes e hérnia
CONSULTAS:

das 2 àI li horas. à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Ca-sa Paraíso) Tei. 1.598. I'ormllÚo �.�la Universidade de �.bnRESID:eNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

Estocolmo, fevereiro (via
aérea) - Encontram-se atu
almente na Suécia mais de
70.000 noruegueses, dinamar
queses e filandeses, sem con

tar as 45.000 criancas finlan
desas residentes no' país. Este

._.______
fato induziu a companhia sue-

DR. GEBHARD HROMADA ca de rádio-difusão a iniciar
recentemente transmissões es-

; peciais para estes refugiados
I escandinavos e para os radio- II escutas na Noruega, Dínamar-

I
ca e Finlandia. Os programas
consistem em breves resumos

'1 das notícias principais assim
CIH'r'E DOS SERVIÇOS Dl,; TIS10LClGIA DO CE:'<TRO DE SAúDE E 00

tifi
- das torí" .

HOSPITAL "Xlm:t:)U RAl'IFOS". reemo no 1 icaçoes as au orr-

fCurso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de sao �aulo -:- �:x-esta Idade" "l-'''ca s e das própriasglá.rio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - �X'll1édlCO interno do! u :' ,�' .' . 1
.

.,

Sanatório de Santos, em Campos do .Jordao. dos reruaíados. Estas transmís-
CIJtNH'A GERtil. - DIAGNóR1'J()O PI1F;('OÇE..." TRATA�tENTO ESI'ECIALIZ:H)o i -

t�
to

l' d
'

D1\8 nOENçAs DO_ AP,\HtlJI,HO RESI'IRATóRl'O. soes 'em ugar as segun as,
OPERACAO J";E JACOBOEUS Iquartas e sextas e podem ser

CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às li horas. C_ONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18
ouvI'das n todas as esta �esRESIDf:NCIA: Rua Esteves .Junior, 135 - 1'�!. 742. e 1 ço

1suécas de onda longa, média e

OR. MAOE IRA NEVES curta. As tansmissões em fin-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS landês se efetuam à 16,50 hO-1� CU1"30 _ Aperfelooamento e Longa Prâtica no Rio óe J8netrn
ras (hora suéca) e as em no-

OO!'l8tll.'l'tUJ - I'ela manha: dIariameJBte du lO,30à1l12 h., à tarde excepto 001 rueguês e dinamarquês às
"badoe. d... t.JO b 18 bar.. :- CONSULTORIO: Rua Jollo Pato ... 1. eotJrado - 22,15 horas (hora suéca). O

._e: 1 ••• 1 _ .H.efdd�J>cta: 8.. Prestd_te Co.t1lIbo, ,ao 1 come.ço destas t_ral�sJ?issões es-

.......�!'w-. ._•••_.-••_-.••-.-••_..........-..-........-.w.� I f���������o ��nc�d;�anC��:-
Dr. LAURO DAURA ��ê����bl�� Suécia, no dia 9

MARIO WEr�D"'�AUSEN
(D!plúmll(lo pela Faculdade Nac. <le Moolclna da Unl."ersldade do Brasil)

.':10 lJ.!tt!1"1l0 (lo S<or.. iço d. Cifulca Médtcp do Professor O"."aldo OU."et!'a. médíec 00

Departamento de Sllll(!e
CLJNU1A MIilI)f(:.'i - _oléatl"" IntE>Ua8 de "lIult08 .. crlanÇU- CONSUI.TORIO

• tlJl:KIHItNCLo\; !lo.. F"ltpe Nchmldt D. 38 - Tel. 812. CO:-iSUllTAR - lIr.M 16 àJI IR

DR. i\. ,Sf�·,NTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Servico Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia,' e Hospital Psíquíátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital. Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residtmcia: Rua Alvaro de Carvalho nO J.8 - Florianópolis.
---------

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de ,Jan.elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações ç'.os OLHOS, UUVIDOS, NAfUZ e GARGANTA

Clr u rg la moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esôfa!i:(Iscopla, traquêoscopía, broncoscopia par" ret ícada de corpos estranhos, eu.

CO:'\SUL'l'AS: das 10 à. I:! '" das lã às 18 horas
Rua Vitor 1\1eh·cleti. :!<l - Foue: 1..147

DR. ARMANIlO VALÉRIO DE ASSIS
l!lerviço8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
uO:'I!IUJ!fóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (FJ:!lficl0 N. Fr-ancíecoj ,

Consulta. das 2 as 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7SlI

Ro!!pltat

fODe 1..-«

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fili.s do Centro de Saüde

•
_,..;,...� DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE

, ';r/,
ül1iOS OS SEXOS - RAIOS INFH.A· VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA:;

CONSULTAS: das 3 às ti h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de hahilitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrmdt, 8. Das 14 às 1� horas. Fone 125lJ
HESlDENCIA - Conseíhelro Mafra, 77,

. Especialista em alta cirúrgia e gínecologia
Hospital '�Miguel Couto"

IBIRAl\1A (HAMóNTAl - Santa Catarina
---------.--------�--------------------------------------

DR. SETTE GUSMAO

DR. REMIGIO.,.i
CLtNICA. M�DICA {

.olUüu Interna.. de Senhora. • crI·

anva. em Geai. CONSULTORIO: Rua

"'el1� 8c1lm1<1t - Edlflclo 4m� Neto

I'oll. lÕ9'..l, ., li U " 14 ti 1.7 borlll. RE-

&If)ZNClA: , Largo Benjamin
Constante. 3

�"peclal1.ta em Doença. de 8enbo
rIU! - Vias UrtnArla!l.

Curso de especiallzaçllo de Gl.neco

;ogla (doenças de Senhoras) com o

Professor �loraes de B2ITOS. da Fa·
culdade de Medicina de Sl10 Paulo.
Tratamento especlaJ.lzado, médico e

cirúrgIco. das af�çôe8 do IIparlllho
genl!al temlnlno (Utero. o."árlos
trompas, etc.).
Cura radical aSA Inf1�m&çôe. do,

81)(>:1:08 (Ovarloa. trompas), sem ope·
ra(,;t'io) "rrH.tarnento de toõo>!! os d1�·
tú.rhlos de !DflD8t,.uaçAo f' da Mterill
dade.

Tratamento mooeMHI ds blenorra
iria "!CUda e cr()nlca. em ambos os

·exos. pGr processos modernos &ob
contrôl� endoS('óplco - Or"troRcopt.
- e d€' laborat6rlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 til 17

. tlOf"SS e das 2 As 1'1.
ConsultórIo Rua TlrlldentaJ 14·

�'one: 1.663.

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

d.� 0lnI1'I'I. " OI'tope4ta. Clblea " Vlrlll'Jrla

Q
.

Co torou. I'artoe " ;t_c.w ;te "lÜIor...

.' CONSULTÓRIO: R. lono Pint() 7 Dió-
t'lamenta d&ll li b 17 hor.. , RJIl8lD:taN·
{�1 .. . ... trn1re,n 9_ '" r.'m .. .nn. ,..,

DR.

Dr. ,Newton d'Avila
Operoç6n -- Vias Urinarias -- Doen

ça. dOll intejltinos, réto e anuo

." Hemorroido�. Tratamento do

colite amehiana,
f'i.ioterapia -_ Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meirelel, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.•.

i:I tard.: daI 16 N. em diante
Ru'd; Vidal Ramo", 66,

roa' 1067,
.�.

RA!il�nc!JI ••.

IS9PrIl<!9).

tuguê., espa
nhol, francê•.
inglêB, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviaçõo,
Matemática, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade'; Rádio, Móquinas, Mo.

Itore., Hidróulica, Alvenaria, Agri'
<':ultuHI, Veterinário. Contabilidade,

.

t>iciem"riot, etll, ,til, • ".",."""......,...,."lYIrIY"""""""""""N'ltIY....,..Y\lIYI"""''''''''IoN''''''''I'YI_'''''''W'\oI'Yl''''''''''''W'Io''''''''''''oNIt

Com pr-átlca non hospltall europeus
Clln1ca m.&i1ca em g�ra1. pediatria, noen.

p.a do t!.I.8tema nervoso. .p&r�lho i!'t.nlto
urlin4i.r10 do homem e !lu mulher

tMl�tf>. Técnico: DR. PAULO TAVA.RJIl8

Curoo a .. Radiologia Cl1niCll com o dr.

!(ano�l de Abreu Campanano (SAi! PIlU·

lo�. Especl&llzado em Higiene _ SadOe
Públrea, peja UnIY�r8\d.aá.. do R!(J de Ja

ueíro. - GabIDete de Ra:.!O X - ll:lectro

:ar4togr&:lla cl1nica - Metabollsmo ba
ii&! - S()ndagem Duodenal .- Gal>lnol!à
t. finoteraplr. - Laboratório á<! micros

>opia e análise elíníca. - Hua Fel"1ll!.lldo
ltac.haóo. 8. Fone 1.1QtI. -- J!'lor1Anópoll.

DR. AlJREUO ROTOLO
Médico - CRlião - Parteiro

RAIO S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA_
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo-
denais, câncer do estômago, ate
ções das vias biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
oara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletrrcídade
médica: Ondas curtas e ultrs-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 8

esquina Felipe Sehmidt
O... b 12 hrs., e daa 14 b 17 b,.,

T.. liBfo\'l1l 1.471

s

�•.•............................................•....

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cüníca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Oonstruçáo moderna e confortável, situada em aprazfvel chácara com

esplêndida vista para o mar,

�,x('elente local para cura de repouso. Agua fria e quente

AJ'ARELHAMENTO l'O:\Il'LE'I.'O E l\lODERN"íSSliUO PARA TRAT.'\MENTO
l\1tWJCO, CIRúRGlUO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscépicos.
J.:ll/ol'atól'io� para os exames de elnciclação de dtagnõsttcos.

Aparcamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe .. , ..... Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe _ .. ,. Cr$ 20,00
Ouartos e0111 duas camas _ .. Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE l1IATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDR 'l'EH �I1WJ('O PAR'l"ICULAR

FLORIANóPOLIS
La.rgo São Sebastião --·0--- Telefone: 1.153

...................................D•••••••••e•••••�

S. B. Caixa dos Empregados no Comércio
Assembléia Gerdl Ordinária

ConvirJo os sr s. associados desta Caixa para a Sessão de
Assembléia Geral, a real iz ar-se no dia 4 de março do corrente,
às 9 horas da manhã, em sua séde social, na rua Felipe
Schrnidt, esq. Alvaro de Carvalho, a-Fim-de se proceder a elei
ção da nova diretoria, par a o pet'íodo de 25 de março de t 945
a 25 de março de 1946.

Ftor ianôpo lis, 28 de fevereiro de 1945.
ANTENOR BORGES, Secretário.

3 V. 2

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU,

LAR DEPURATIVU

Irradiações escaa
dinavas da rádio
suéca

DO SANGUE

I
I

Quem !!onegar informações 1 ..
tatística Militar, trabalha em pról
d. pais inimigo. E, neMe c..o,
lerá julgado. militarmente, com.
\nlmilro 40 Br..n CD. B. II.).

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi",ma. por·

M ,UiGA HEG1STRADA

r:�u:tI:i�Jf:..!
A iaflLIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Ftgudo, O Baç«, O coração
Puimões li Péle. Produz Dôres de
DOS Ossos, Reumatismo. Cegueira,
belo. Anemla, t> Abortos
Inofensivo !lO organismo. Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está sprovado pelo D. N. s, P.
como auxiliar no tratamento da SUBis e Reu-
matismo da mesmA origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muRas

base, é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91�» obtendo
lamento da Sifilis principalmen- sempre- os melhores resultitdUB
le nos casos em que iS via bo- no tri:lamente da Sífilis,
cal é a única possivel.

(o) Dr. Benedito Taloaa. I fa) Dr. Rafael Barloletll

o Estômago, O@

Cabeça, DÔrt1P1
Queda do Ca-

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.Ul
E:atre.a , dOlUidli.

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

..... __w._ .. w ••�_.w ... ,.,...,.. �._._ww.,._.., ....

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENDIOS E 'I'RANSPORTES

('fira, (lo b�la,,\'" dI' 19U:
Capital é r"'��lva, , .

Resp<>ns"hilid;;(!&� .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Receita , , .

Atlvo .

Sinlst.ros pagos nos úitimos 10 anca .

Responsabilidades , , .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
CrI

74.617.035.�o
5.978.401.7'55,91

IH.616.216,So
129.920.006,9·J
86.629.898.90

76.136.401.306,20

UIRETO.R.ES: - Dr. PBmtllo (I'Ultr. rr.tr. d. O&rTalbo, Dr. lJ'ranc�
de S! e AnIBlo MaSllOrr&,

Agenciaa e .ub-egfOO1ae em todo o terr1tórto nacional. - 8ucura.l 00

UroguM. Reguladorea de u&l'1lla ua. l)rlnc1paU c1d.adu da A.m�, Iluropa
• otUrlCll.

AGENTE EM }l'LORIANõPOLI8
C AMP O S L O B O &- C I A. - Rua Felipe Scbmldt. a. II
Caixa Postal liA, ltJ - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLLTME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Unidos na guerra e na· paz �,��X�,�oo,,"" «4 ponle!sôbre o Atlântico»
�

RlO, 2 (A. N.) - O embaixador Muniz Aragão, que hoje de prestar. a alguém, algum ser- Londres, (BXS I "A ponte sô-r "Famosos e experimentados pi-
partiu para Londres, por ocasião de seu embarque declarou a \i(:o. �las ... já exper-imcntou \J bre [) :\Il�ntico". publicado hoje 11010s da "Br-itish Ovcrscas Aiways

11,11 vespertino local que o Brasil e Inglaterra estavam com os prezado leito]' a sutisfuçào ínt.i- nesta capital, mostnl;_,colllO se

for-IC?l'POyation"
encontravam-se entre

cestinos 1 d n o rerr n.·'. trs snort ,'" ma de haver prestado um obsé- J110ll, o Comando d�' 1 nlll.?lJürtc da pronerros deste servi ço que Liuha

.

", se"a_ os a o�'v- a e 11,,: paz, que os la11vlJOI es e��re qui o, de haver Ie íto Ulll bem, BAl', sendo vcrsao o!tcial da por ohjetivo tornar utu a .uriscad a

as duas naçoes estarão normalizados, ou pelo menos parcíal- com o filo exclusivo de pro- gran d e avcnturu que tanta i nfl uê n- aventura numa tareíu rntineir a (,

mente solucionados, logo após a guerra com a Alemanha antes porr ionur a si mesmo u prazer ela I.ev(' no de.synr.ol:.ll' da �ll('rra que conseguiu l'0111 suc exxo real i-

do mesmo da guerra COIn o Japão. de haver courctido Lima bó a e Cl�.]a:S ('xpel'll'nc::ls a�lquIJ'It!as Zi!l:. êsse pr(:pÍlsil(). A �ilHlse ins ig-
acão ? Sem visar outra rccoru- scrvtrao para ampliur (' Inrtn lccer nif'icantc mecha de acidentes I'C-

'llensa qualquer, mr.d ia!a ou gistada, tanto no B. O. A, C. como

iurcd iuta ? Caso ainda não o
<linda mais nas cmn un ic acô es e n- no Comando d e 'l'runsporto da

lenha feito, experimente. 'g Irc n,s 'países cio 1I11111do rlêpois da HAF mostra que a passugcm atru-
muito simples. Qualquer que guerra" -- escreve () "Xlanchcster vós da ponte do Atlàn t i co .n áo é

seja \) instante, h qualquer in o-
Guardian " em artigo dl' fundo. mais perigosa do <Im' U111 s im plr-s

monto. poderú o prezado leitor "Eis aqui a h-istór-ia de C01IIU o Co- servir-o de ônibus. A hab il i d arl e de

llúr C'lll exccur-úo esla expcr ió n-
mando de Transporto foi org:ll1i- voo ê uma bem dirigida orga:1Íza-

ci a, Xú o será nreeiso nenhum z.«!o c cresceu dcsde a noite de cão de terra súu os \·('rda.-t�irlls

sucrif ic i o. Basta que t enhu em
lO de n ovcurln-o de J!l40, quando responsáveis pelos sucessos alr-n n- ..... ,

mente a rcsul ucâo de fazer ()
os primeiros 7 bomb.u-deiros çados, Durante os p rimc i ro s Ir ""'''2-.,�'1

"
.

i! 'I I "Hud sun '

par l i rum da 'l'crr a Xo- 1
- .

)('111, e a upor l un n ,I( e nuo ar- ., meses (e operucao dI) xervrco do ."""�
dan'! a surgir'. Pude aconl cccr I va, chcgund o ú Gr â-Hr-e ta nhn lia Atlântico XO]'[I',' porrlcr.uu-so' aDe- ,;1';-(

,

I
- 'I' manhã do dia sl'!111illlc', ,'1',:,. II (,'1"1 A

•

que, pela 11Ian UI, ao sair LP <>'. nas ires aparelhos. As IrijJuJ:w\-)('S
casa, algucm 111(' peça para in- cm que planadores I'Ol'a1l1 t ambcm britânicas, os passageiros, as '(.;11'-
form<:r onde- ,ficu [,ii rua, ou

rcbocudos através do Atlâuti co, e gas c os poucos d('�a.�lr('s hn vi d os,
onrlc rnnra Fu l.iuo. Ao envcz de ·(ls:W aparelhos que fizeru m a lrn- tudo con trihu iu p aru t oruur bri-

dar !l1I1:I i nf'o rmuçún vaga e
vr-sxiu ein 1940 Hllillrniaram eiu Ihantc a história (I<'sl'(' gl'ancl(' «m-

upl'l'ssada para se dcsemburu- lH.J:-l para 1.4:>0 sôbrr- a ponte (h precndímr-nto u o t]OI11inio nas C(l-

cal' o mais cl'du d,.) iurpur luuo, Al lân t ir-o Xor[e. (' para {J ua si (l munir-açô es aércus. Ef(· surgiu de

l>oderú () leitor, caso
í

e nh a ('()- meslllo nltlllPl'o !Hl l<\.!l'llsa I'Dta do uma Ilecessid,ule; :lllillen[al':'1 ('

nhecjllll'nto do qw' Ila' foi soji- A1I5nlil'o .S.ul quC' \',�i lesde }iOll- amplial'-se-ú pl'l:l .c'scolha de UlíI

cita.:lo, dar infol'mes pre;:isos e, freaI no (.<111'0, atral'es da Allléril'd mundo elll paz" ('ondUl' <, :\1'-

ainda, se possj\�L ;I('ollljwnha- do Sul e }irrita elo �orte. ltigo.
II) até ao Inca!. .------------'------

Pode acontC'cer, ainda, (]UP ;--
- • M' ,

ao i!' ao Correio postal' lllll:l

I (.1ITR·EScarta ou expedir algum teJegra- ".
_ ..ma, lhe súiJl'(', na carleira, al- .�'

g\;ns níqueis. Entretanto, pO!'
cOllludislIlO Oll por querer pa!'e
cc!' importante, api'esenta, (J<lra
lJagalllcnlo da des1)eSa decor
rente', lima cédula de alto valor.
Tal atitude 0 erJ"f)j1eH, pois ne111

selllJlre ,) funciLnúrio dispõe dE'
trileI) suficiente. múrlllente se ()

leitol' considerar l[lll', an!('s

dele, dezcnas e, lahez. cenlenas

de pessoas já foram atendidas
;interiorml'nte e que, tendo pro
cedido da IllbBW forllla, le\':.l
l'<llll todl) o trôco até então ('xis-
lente elll Caixa. Se os anlerior-

I11I('11lc a[en:1idos houvessem

proccd ido de conformidade COlll

as regras do bom senso, o fun
C'Íonúril) estaria apto a atender I

àqueles que efetivamenLe. não
nusiui%('lll () dinheiro devida-

I;llelltt' trocado e lhe aprespn
tasselll notas superiores à des

ppsa efetuada. �a hipotese do
leitor n:lo ler, em níquel, a

qu,llltia exigida para o ,resgate Dr. H. 6. S
dI' ,Pt; dóbito, poderá jllntar à I
cédula os níqueis que ainda

possuc, facilitando o trôco e

perJ1litindo que outros venham
a ser benefi('iados pelo seu

gestt1. �Iilhnrps é' milhares de
ocasiões se apresentam diu\ur
nalJ1entl' ao prezado leitor para
a prútica de ações lI1eritória�.
Se li pre;wt]o leiior tivesse em

n,ir'a Ul11 único obietiyo: SEH
VIR o mundo seria bem me

lhor. Esiaria ainda, se encami-
nhando para cumprir U11I dl>s

h 2&W.'6!pi '-llI!&M5--'R'J'!!WI.:wiii\\NIIIJ!!!i!";sr

grandes e sublimcs mandamen
tos da Santa Lei de Deus: Ama
(lO lel! próximo como 11 ti

E'Kames de sangue, urina, f.::zes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

�ua �unes Moc��do"7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco I
�evl�t� de .�Irelto I Um «furo» I',�� dmlnlstlt8tiVO li Entre as nebulosas incertezas
11 (lue euyolvl'm a materia relativa
Esiú C'111 circula<:fio o prillleiro 1 do acôruo ortográfico luso-bra

f:l'wiClJ]n da aprel'iad:1 c' bl'lll orga- [ sileiro, houve 11m fato positivo:
niz,!da HEYISTX Jjl; liIHil':::TO I li decisão assentada no sentidu
AJ):\1.[:';fSTHATIVO, editada pelo I de mandar a Pol'tllgal urna co-

Ser\'il.�1) . de J)oclllll('ntaçüo do
I
missão acadêmi�a.

lJ. A. S. P. e sob a ;lirer'iin de SeI! Essa comissão - diga-se de-
C"nsullol' Jurídieo." jJa,;sagem já vai tendo a sua

XII seu primeiro fasciculo e ohc- nistó;·ia. Ê que presidia a Ca";,,
dcceflr!u ao programa tr:1c:ado, pu- de .Machado de Assiz, ao tempcl
blic;l a HE\'ISTA DE J)IHUTO da orr;anizat;ão do yocabulário
AD�llX[STHA1T\TO. entre lllllr(ls, ortográfico, o embaixador :Ma-
(JS :iegninles l1o!.úveis trabalhos: «('d·.l :::0:1.1'e8, (jue, aliás, o sub,,-
"Problemas de Partilha Tributú- ae',f'll, autenticando-o. QuanoCl,
riu", pejo :Vlinislj'o Caslro �ul1es; porém, se cllgít.ou da (;omissão
"Fon!es do Direito Adlllinistl'ati- que teria de ir: a Lisboa, já as-

\'0", por Thel1lisloelé's B. C<\\'I1I- ",umira a presidência da Acade,
canti: "Ilícito arllllinistl'aiil'o e mia o sr. ?llucÍo de Leão; de mo-

ilícjl0 pena]", pelo des. Xl'Isoll Jn que lhe d€Veria caber tam-

Hungriu; "Os contratos dl' {:'lllllr\'Í- hém a chefia da embaixada de
iada e a apliL'2('üo !In elúllsula 1'('. tilólogos, Assim, pois, foi deli-
bi.S sic strllllibIlS", por Oscar Sa- Í}erado, deixando -de figurar na

rai\'a; ";\ interpl'et<lciio dns Leis mesma (� nome do ex·presidente.
Fiscais", por Luiz Tj'()tabas; "Di- Os dias coneram, O assunto

rl'itu Administrati\'(), illlj)orlüncin dnl'miu. Parecia esquecido. Vol-

(, necessidade de seu estudo", pelo iou, porém, à publicidade recen-

COl1s. Montezl1l11a; "Lei e Hegula- temente; e, já agora, o sr. Mace-

llH'nto", por Vitor Xun('s Leul; do Soares apareceu não só co-

"Fixacão do yalol' dos il1lr'>\'eis su- mo membro da comissão, mas

j(·j[()S "ao imposto predial. nas de- também como seu presidente.
Sf\]ll'oj)l'iaçõl's 1)tll' ulilillat!e", por Fechado este parêntese, que
C;ll'los :.\Iedeiros Silva; "Ahandono yai a titulo de curiosidade, vale

d .. [un<::1o", Caio Túeito; "('soe'l- <! pena registrar, para esclareci·

pÜ1l) de bens públicos", A. (;on(:al- mento de quantos se interess::tm
YPs til' OliYC'ira; "00 ('rime de em conhecer 1\ utilidade ou inu-

USllrpação de fUl1ç·;!.() pública". tilidade :lessa viagem, uma in-
L. C. }Iiranda Lillla; "O salúrio fa- formação da melhor fonte. De
lIlilia e a filladio éspúria", Carlos fato, entrevistado, declarou o 31'.

Medeiros Sih:'a: e t�nlos Olll]'()s José de Sá Nunes, secretário da
1'rabalhos. todos; cnlllO tiV('lllOS Cornissão:
ODortllnidade de verificar Iinbas "O Vocabulário Ortográfico
acima, de DnÍorin de consagrados já foi aprovado pela Academia
,inl'istas pátrius, Todos os comen- de -Ciências de Lisboa, em 8 de
t::íl'ios são acolllpanhados dos tex- julho de 194:3 e promulgado pe-
tos. das decisões n que se re·ferem. la Convenção Ortográfica Luso·
A HEVlSTA DO DIREITO An:\H- Hrasiliera, em 29 de dezembro
NISTH.AT1VO sefÚ editada e111 fas- de 1943". Essa é de matar'cieulos irimentra is, elll janpi!'o, Materia, portanto, vencida. e

?i]Jril, jlllho e uutllbro. Contém [) Essa afirmação determinou, na-

primci]'o el'rea de 400 ]ll\ginns, im- iuralmEnte urna estranheza:
]1reSSas e111 formato de lil'l't). Cii- "E porque não se realizou.
lí.:;sima a f:1(]OS os cultores da então?" _.- perguntou o repor-
Ci(;ncl3 (lo Direito. S0!l10S gratos ter. Ao flue acrescentou o inter-
IH'Ia rel11es�a CO!11 que 110S brin- pdado. "Porque estão faltando
dal'3m. neste acôrrlo os portuguesismos,

--------- .. ---.-.-�.--.

para flue a obra sirva jgualmen ...

:No hnI' e uo lar te aos dois povos".
li ':S- O T Aí esüí.. A comissào da Acarle-

não deve faltai' mia Bra!'<iJeira vai a Lisboa Clll

busca de "pol'tugue.sismos·', al)e-

nlll Hoje 6�,feira às !las --.- coisa que llOS poderia
K 19.30 horas dr de lá, em algumas laudas de

Lb B' H j f
papel, por avião ...

Basi! Ratn one e ons ar o em: Eis positivamente, um "furo"
A TORRE DE LONDRES pois todo o mundo estava con-

No programa: \ enddo de que só motivos mui-
Filme jOl'nal 19.1(10 - DFB to f o r te s determillariam essa

RKO Pathé Jornal travessia do Atlântico por ho-
Impróprio até 14 anos

mens tão ilustres e tão ocupa.
Preços Cr$ 3,00 e 2,00 dos .. , (Do "Diário de Notícias"

do Rio).

Florianópolis. 2 Março de 1945

Defenderão Colônia de casa em casa
PARÍS, 2 (U. P.) -- Noticias não confirmadas dizem que

cem mil civis alemães e trabalhadores forçados estão empe
nhados na construcão de rortírícacões nos sut.úrbíos ocíden
tais de Colónia, preparando a (efes� da cidade de casa em ca

sa. Por enquanto, Colônia está sob pequeno fogo de artilharia
norte-americana, que se concentra especialmente nos cruza

mentos rodoviários e nos pátios das estradas de ferro. Mais

para nordéste, tamb2m 1\1unchen Gladebach está sob fogo di
réto da artilharia do Nono Exército.

LabOt�a tório de Análises Clínicas I
Farmacêutico GERCIHO SILVA

(Chefe do Serviço de IJaboratório da Assistência)

'-- ---,----'-'-------

noxy Hoje, 6'-feira
I.�. 19.30 horas.

meSJJlo.

COllleca, prez[lrlo leitor, <l a�

sim pl'licec!c]', e serás incluído
pntl'e os homens de bô(( vonta
de, C'onstl'l:tores de um mundo
melhor () qual, mio tarclarú lllui
to, verás surgir. E onde êle pri
mei]'!) se manifestará será eJ1l

tcu íntimo, tornando-te feiiz. E
essa felicidade tanto mais pró
xima estar:'! de ti, prezado lei

to!', S(' te animar esse nobre
ideal: SEHVIR.

TUY

Rio, 2 (A. N.) - Comuni
cam de São Paulo que há dias
um vespertino paulista publi,
CDU reportagem dizend:J que
os choferes dàquela capital
apoiariam a candidatura de
E-duardo Gomes. Hoje, vários
choferes estiveram nas reda

ções dos jornais e declaram

que a referida reportagem era

absolutamente falsa, pois a fo

tografia que ilustra a reporta
gem foi tirada há alguns anos,
quando os choferes deram en

trevista sôbre os problemas do

tráfego, e acrescentaram que

,ium dos choferes que aparece
na fotografia já morreu ...

Visando acabar com o crescente
descontentanlento e a confusão
politica no pOlS, o general De
Gaulle, na Assembléia Constitu
inte, fará impo�ta,nte declaração.

•

Os estudantes das escolos supe'�,
rior_:s �a .metropele palllista reaU- .�
zarao hOJe grande comício popu.J·,"'-""#
lar. na Praça da Sé, propugnand.�1
pe)a liberdade de reunião. t,

..

-�-,----,--'"-

I

5"VI
A famo$a novela de Amaral Gurgel

Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a n:ovela
«·l'rês. Vidas), que serci remetida. gratuitamente, a qualquer
dos leltores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONIFORÇA. Não só !'eceberao n novela "Três Vidas». co·

'::0 todas as outras que ,0 Laboratorio Nusma publicar. Além
dlSSO concorrerão ao próximo concurso NUi1mn. Endereço do

Lc:boratorio Nw;rna: - Rua jurupari 44 - - Rio

Represer ta.nte ppra S. Catarina: l'+lachado B. Cia' ,Fpolis
Tonifcrçc: tônico para os fracos, força para os debeis I

"'- _-..,._-----�------

__FP' '!BMW, II s;n;�.!II!f,I]'Fj'." I....... !! 'P eSR

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

floria!lÓpolis
Medina farrn. Nilroal Aives de Souza

Parm, L. lia CostJ Avila

Exarne de sangue, Ejwrne paro vp.rificação de concer,
Exame d� urmu. Exame pera verificação da grovi

.

dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exanle de fé:zes:,

Exarn.e de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue

Exame químico de farinha!", bebidos, café. águas, etc.

I
Ecos -,

! Maj. JURACí MAGALHÃES

N !" ! Conforme está anunciado
1 O leiaS I deverá chegar huje, às 20

'ulras. á nCSH1 capital. o sr.
_�t major: Juraci Magalhães.

e

._

Grande Tónico

O sr. dr. Intar'ventor fedaral interino
,'ssinou os se,quinte. atos: conce·

dendo eXQner':;çã::l ao sr, dr. Artur
Costa Filho. do cargo de Secretá
rio da Vic·çõ.o. Obros Públicas e

Agrio1l1tura; concedendo exonera

cão 00 sr dr Rogério Vieira, do

�argo, em com;ssão, de Prefeito

Municipal de Florianópolis; no'

meando o dr. Rogério Vieira paro,
pm comissão, exercer o cargo de
Secretário de E.bdo dos Negócios
da Viação. Obras Públicas e Agri·

----------

cultura; nomeando o sr. Manoel·
Ferreira de Melo para, interina· .roO'LI IMA HOR AI,mente, eXHcer o cargo de Prefeito
Municipal de Florianópolb; de
.ígnando o sr. Hermes Guedes.
Oficial Administrativo cla,se J.
para, no Arquivo do E!ltodo de
São Paulo, extrair cópias de do
cumentos referentes a história de .l\.o terminar sua oração ontem.
Santa Catarina. ("18 durou 50 minutos, o pre3iden-

I
f.'. Roosevelt afirmou: «Estou con.

'

__ante de que o Congresso e o 'nau

povo aceitarão unanimemente 06

decisões da conferência da Crimeia.
c

FRACOS.
AN!:MICOS

TOMEM

Vinho CrcBsotada
"SILVEIRA"

O govêrno brit.9.nico obteve c

voto de confiança da Câmara, paI'
unanimidade.

*

Em Dantzig
Londres, 2 (U. P.) - O c:)

mentarista da DNB afirma

que fôrças russas penetraram
até aos arredores de Dantzig,
depois que avançaram cin
eoenta e três kms.

'ElIDllll
11111[011.

,

Lon Chaney. Patricia Morisson e

J. Carrol Naish em:

CHAMANDO A MOR'I'E
Mi.a:tério! Terror! Sensação!

'. .

No programa:
Brasit AtuaHdades 2/32 • OrB

Todos Marinheiros • Short
RKO Pathé • Jornal

Improprio até IS anos

Preço único Cr$ 3,00

Domingo� simultaneament., no

.. RITZ e ROXY, Qary Gra�t 8Jol:).n
Oarfield em; RUMO A TÓOUIO

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCÕES DO

COURO caBELUOO.

Um grupo de advogados, pro
fessores e intelectuais acaba de
fundar a «Reação Cívica FJumi ..
nense», destinada à alertação do
sentimento cívico nacional.

II

O apartamento do ar. F'lores da
Cunha, em Porto Alegre, tem 811-

I
tacto concorridíssimo, Ontem à tar
de, o sr. Raul Pilla manteve de'
morada conferênoia com aquele
político. '.

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


