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LON'ÍlftES 23 (U. P.) �.• OPERÁRIOS VIENENSES REALIZARAM UMA GRANDE DEMONSTRAÇÃO CONTRA O DOMtNIO NA·
ZISTA. FOI o QUE REVELARAM IN.'ORMAÇÕES PROCEDENTES DE ZURIQUE. CONSTA QUE HOUVE MORTOS E FE·

RIDOS EM CONSEQÜÊNCIA DA INTERVENÇÃO DA GESTAPO.

De quarteirão em quarteirão
Paris,23 (U. P.) - Bangren- Reno, iniciaram uma violenta

ta batalha está sendo travada ofensiva na cabeça-de-ponte
no interior de Ludwishaven de Remagen apoiados por mais
onde penetraram, ontem, as de 2 mil aviões. Os soldados do

forças do general Patton. As Terceiro Exército norte-ame-
I mais recentes informações in- rícano por outro lado ocupa
I dicam que os norte-america- ram a grande fábrica de pro
nos e nazistas estão combaten- dutos químicos IG Farben an

do de quarteirão, com fúria de estavam sendo fabricados
sem precedentes na guerra na produtos para a propulsão dos
frente ocidental. Ao que pare- aviões, foguetes nazistas.
ce, as tropas nazistas em Lud-

Republicanos e monarquistas uniram-se contra, Franco E��::��:d;trf�p::��:!�
Parfs, 23 (U. P.) - o caso çao mundial denossos dias. O "lelXando porta aberta para a receberam ordens de lutar até

do govêrno de Franco está-se senhor Miguel Maura em pa-j restauração da monarquia. O o fim. Outros despachos acres

complicando mais e mais. Aos ris, que organizou um gabinete I infante exp�e u� vasto pro- centam que as forças norte-
va-rios Estadosseus velhos adversários repu- espanhol, sustenta que a ma-I grama constítucíonal com voto americanas limparam comple-

blícancs juntaram-se, agor�, 11�arqUia
carece de títulos legí-I pop.u�ar, pro, teção a9s direito:s, tamente de inimigos a impor- ligados pela

os monarquistas. Embora di- times para voltar. ao pod�r. índívíduaís, ��pr�s�ao das di- tante localidade de Hungria, rã dlo-Ielefonia
vergindo ambos os adversários 1\taca, por esse mot.Ivo, o pnn,-I f�renças S?CIalS mJus�a e �- também situada a margem do Natal, 22 (A. N.) - Inau
de Franco têm um ponto co- cipe don Juan e afirma que a SIm por diante. 'I'ermína atír- Oder. Entrementes revelou-se gurou-se ontem, o serviço da
mum; o ataque ao atual chefe monarquia não tem o apoio

I l1;tando
que D:� pretende in- que o marechal von Rundstedt rádio telefonia para o exte

do govêrno de Madrí. Nem os nem dos �rabalhadores nem citar a rebelião, �as que re- foi afastado do comando das rior, abrangendo inicialmente
monarquistas nem os repu- dos republicanos. cor�a aos que apoiam o ��ual forças nazistas na frente ocí- os Estados dê S. Paulo, Minas,
blícanos estão cogitando fa- regime a sua responsabílída- dental por não ter conseguido Rio de Janeiro,

.

Paraná, Rio
zer frente única para derru- Paris, 23 (U. P,) - Franco d.e pel,? prol_ongamento duma deter a ofensiva aliada. Para Grande do Sul e Distrito Fe-
bar Franco. Cada um deles roi convidado a deixar o poder sItuaçao pengosa. substituir von Runsdstedt o deral, A's 17 horas o ministro
acusa "o caudilho" à sua ma- fuehrer designou o marechal da Viação Mendonça Lima co-
níera é defendendo programas Vítimas de violento terremoto von Kesselríng. As forças do munícou-se com o Interventor
diferente. O manifesto do Primeiro Exército, por sua interino, desembargador Dío-
principe D. Juan na realidade LONDHES, 2;� (U. P.) - Cêrca de ::l00 pessoas morreram vez, na margem oriental do nisío Filgueiras, trocando sau-
visa únicamente dar uma saí-I devido ao terremoto que abalou a região de Adana, na Turquia.

e dações e inaugurando assim o

da a Franco� <:ujo govêrnoestá
I
De acôrdo. C;OI.ll informações divulga.das por Ul:la emisscra suí- ConferenCIou com o serviço.

em contradição com a situa- ça, 500 editícíos desmoronaram, Mais de 10 11111 pessoas se 00-

R
r e _....".__...�...........- ............".......� ...... �

........,...,.. ..
,,_ __ :;-h con;t.ram desabrigadas,

__ . prese dó epubllca No bar e no lar

Manlf.est��ao a Lord Dalilax fará parte da delegação te!i���o��'a�2nfer�����ec�� não�!2�ltar
um VigáriO

,

LONDRES, 2g (U. P.) -- Wiil'1ston Chin-chill <ajnllUlciou na o presidente da República, o
Câmara dos Comuns que o lord Hal.lífax, embaixador britânico sr. João Neves. da Fontoura.

Getúlio Vargas, 22 (via aé- em Washirsgton , faaá parte da delegação da Grã-Bretanha à Empresta-se grande importãn-
rea) - Foi alvo de expressiva 'I

conferêncla de São Frandrsco. cia a esse encontro.

manifestação de apreço ? 1&

�l�;i<;;�{;�\�:�'!:a��;IPrestes a soar a hora final da Alemanha
massa popular que compare- Londres, 22 (U. P.) - Está uma semana, destinada à po- de Frankfurt-Mandhoirn, 4
ceu, à noite, na casa canônica, prestes a soar a hora "H". Es- pulação civil alemã. Essa or- milhões de alemães poderão,
saudando-o o dr. Léo Stumpf, pera-se que se levante o pano dem de evacuação afeta mais dentro em breve, tomar as es

advogado n�ste ter_mo. . para o sangrento e último ato de 3 milhões de'alemães e tra- tradas de oeste para leste, en-
Esta manítestação assumiu I destes trágicos 6 anos de balhadores estrangeiros. A 01'- centrando-se com a torrente

singular significado pois o guerra. Na noite de ontem, o dem anterior, baixada em fins de refugiados germânicos, que
referido sacerdote está respon- Gal. Eisenhower baixou a sua da semana passada, afetou ou- vêm de leste, fugindo ao avan
dendo a processo crime, por segunda ordem, no período de tro milhão de pessoas, na área ço russo.
haver expulso da Igreja uma

senhorita �da so�iedade loc.al Desmentido do govêrno irlandeAslA expoa:tacão do
por entende-la trajada n� ID:IS- charque no
sa com v�s�es pouco pr?�Ylas DUBLIN, 23 (U. P.) - O govêruo irlamdês desmentiu as I Aio Grande do Sul
para �ssl'stIr ao ato rellglOs_o. ínrorrnações segundo as quais ° ministro alemão na capital ir- Porto Alegre 22 (A. N.) _
A? tím, o monsenhor, .J?ao !lillndesa apresentou propostas de paz aos aliados por intermé-] No decorrer do' ano passadol<'armon agradeceu sensibiliza- dío do ministro de Valeta. O represerrtante diplornátíco

= o Rio Grande do Sul exportou
��� tendo abençoado todos os

I an�elricall'o em Dublin também declarou nada saber a esse re8- 303.757 fardos de carne, no
fIeIS.

.

peIlto. total de 28 milhões de quilos.

�e:!.u�: d�: ::rlim A Argentina e a conferência do México LAc��r:rs:C!�:o!:;r:E.
te1.\ta nacional BüENOS AIRES, 23 (U. P.) - O chanceler interino Ameg-

l.Ino informou que, hoje, às 10,30 o govêrno argennímo consi
derará a documentação que lhe foi entregue pelo correto díplo
rnático acêrca da cOlnferência inter-<amerieana de Gh�pultelpec.
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Camisas, Gravates, Pijamea
Meias das melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS'
CILANEA - RuoC. Mafra. 9

Questão de prazos I
Rio, 22 (A N.) - o mí

nístro da Justi�a, em palestra
com os jornalistas e referindo
se a imprensá: declarou que
durante o tempo em que per
manecer no mínístério, nada
fará para ímpedír a liberdade
dos jornais e acrescentou:
-aQuero que durante a minha
gestão a imprensa desfruta da
maior liberdade. Por isso é
que resolvi não pensar na lei
de imprensa deixando ao fu
turo parlamento sua elabora
cão".
,

A pergunta de um jornalis
ta sôbre se as eleições de pre
sidente da República realiza
rão ainda este ano, respondeu:
"Possivelmente. Tudo se resu
me na questão dos prazos. Ain
da não ,se sabe quais as nor

mais estaduais sôbre o assunto
e por isso torna-se difícil ra
zer-se qualquer prognóstico.

Gigantesca batalha de desgaste
Londres, 23 (U. P.) - Os localida:des de Neustadt, CoseI,

alemães referem-se, com gran- F'�akenbur.g, Sulez, Oberlau
de pessimismo, ao des'envolvi- gau, Stenau, Krappitz e mais
mento da luta na frente de ba- 400 'locaHdades. As tropas do
talha oriental. Não escondem Koniev conseguiram, ainda,
as últimas informações de •

cercar 1 mil soldados nazistas.
Berlim que os exércitos sovié- Na frente da Hungria os rus

ticos, na frente a leste da ca- sos intensificaram suas opera
pital alemã, estão entregues a ções entre o Danúbio e o lago
intensos preparativos. Ao que .

parece, tais preparativos, re- Balaton, ,vIsa"nd? apare�te
forçados pela chegada COllS- l1!.ente a�r. r camm�o na dlre

tante de novas forcas deixam çao de Vl'en':t. AdmItem os na

entrever estar iminer{te uma zi.stas .que está se ttravando
nova ofensiva das forcas do Ulma gIgantesca batalha de
ma'rechal Zhukov. Entr'emen- desgast� e que as forças rus

tes, o marechal Stalin divul- i�S 'estao le�ando vantagem.
gou uma nova ordem-do-dia Al�da de acordo eom os. ale
endereçada ao general Konev. maes, os �ussos consegmram
Informa o dirigente russo que ocupar os Importantes baluar-
as tro:pas �a .p_rimeira frente tes de Tata e Felsogal1a, ao
ucramana llllClaram uma no- oeste de Budapeste. Além dis..
va e vio�enta ofensiva ao su- so, as forças soviéticas já estão
doeste de Oppelan, tendo avan- combatendo atualmente pela
çado 40 kms. em 24 horas, posse de Skzeservar, decisiva
Nesse espetacular avanço fo- oase estratégica !situada entre'
ram ocupadas as impof1tantea Q D�n��lQ () o laf� Balaton.

,�

Rio 22 (E.) - Atendendo a

um apêlo no sentido de trans

fonDar o dia da queda de Ber�

�!nd���õ�;ad�e i��:,n��i���� O movimento pró-anistia amplatraI do "Brasil e da Companhia. ..,'

Cantal'eira responderam infor� I. RlO, 22 ÇE.) - � alando a

mando que foram dadas ins- I��prensa .sobre o mom�nto po,
trucões aos respectivos funcio-ll1tIco naClOna�, o, s�·. Süo Mel

nál'los para que, chegada a no-I rellest, revof!UIClOnaLno. qUce 'lse
tícia da queda da capital ale-I man em .Ie a �IZ,. ar os

1
-

< s sirenes dos navios, bar- Prestes, �lsse que e basIca a

�� � oficiais anunciem ao ur�ente llbe:�ade dos presos e

P êo::se grande aconteci- exllados polItlcos.ovo � .

O coronel Augusto __

Cunha .----.----
mento.

Duque Estrada, professor da

0-" rano-'de "oove-Dltão Esco'la Técnica do Exército, Vão sugerir reformas
\I \I falando à imprensa, disse ser na legis'a�ão penal

Rio, 22 (E.) - A L, D. N" inteiramente favorável à anis- Rio, 22 (E.) - Os advoga
com a participação de outras tiJa ampla, que considera uma dos criminais do Rio, hbje reu-

entidades, convocará dentro necessidade. nidos, concordaram na organi-
em breve uma grande Conven- - zação de uma comissão, com-

ção popular. O general Heitor I
"SEMANA NACIONAL PRó posta dos crim,inalisltas Hugo

Boro'es, presidente do Depar- .

ANISTIA" Baldassarini, Alfredo Trajano,
tam�nto de Arregimentação Rio, 22 (E,) - A União Na- R'cgo Monteiro, Francisco Ser-

da L. D. N" conv'Ocou os jorna- cionaI düs Estudantes promo- rano Neves e Jairo Carvalho,

1, iS,
tas para um,.a reunião, du-

ver,á
de 9 a 16 de abril, a "Se ..

I' 'para es,
,tudar e sugerir refor

ralllte a qual la,uçou as bases mana Nacional Pró Anistia", mas necessárias na legislação
�a Convenção, convidando todas as associa- :penal em vigor no Brasil.

côes de classe, clubes e entida
des para, em reunião na sua

sede, ser elaborado o progra
ma do movimento. A União
dos Trabalhadores Intelectuais
já deu o seu apôio à inicia
tiva,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por Kenneth Kendal
"BOMBA" ANTI-TUBARAO
Nova York - (S. r. H. -

676) - Uma nova bomba afu
genta os tubarões dos aviado
res norte-americanos abatidos
sôbre os mares tropicais. A
bomba não mata - gera um
odor tão ofensivo que os tuba
rões são afugentados. Dissol
vido em água, o repelente for
ma uma mancha nebulosa e

negra, quase inodora para as

narinas humanas. O "fedor"
na bomba provem de uma su

bstância extraída dos próprios
tubarões, combinada com um

sal químico e uma anilina ne

gra, tão eficaz, que por si mes
ma serve para afugentar (IS
carnívoros do mar. As anilinas
e o sal químico são comprimi
dos num bolo negro e coloca

paisagem do nosso dos num envólucro à prova da
gua, preso aos coletes salva
vidas. Os aviadores caidos ná
gua li:beram o repelente abrin
do o fecho do envólucro. Em
experiências r e a I i z ad a s no

mar, ao largo da costa da
América do Sul e da Flórida,
foram empregados peixes co
mo isca. Os tubarôes aparece
ram em grande número até
que o repelente foi laneado ao
mar. Mas, rugiram e �recusa
ram-se a voltar mesmo depois
de o repelente se haver diluído
bastante.

Acham-se a disposição dos Srs. Acionistas na Séde Social, SOM PELO CORREIO
à rua João Pinto N. 44, nesta Capital, os documentos a que se "Som num envelope", � co-

refere o artigo 99 do decreto-lei n. 2.627 de 26 de Setembro mo se poder definir recente
de 1940. desenvolvimento em produtos

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 1945. plásticos e eletrôníos dos quais
Heitor Bittencourt - D. Gerente se espera consideravelmente

Nota: Deixou de se�' publicado antes por falta de espaço'le:uprego no período de post-
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA I guerra; onde quer que seja

Ficam convidados os Srs. acionistas para a Assembléia [necessário um registo perma
Geral Ordinária a realizar .. se dia 31 de Marco corrente às 15 .nente de som. O invento é um

horas na Séde Social, com a seguinte ordem -do dia: ! aparelho especial para regis-
1) Aprovação do balanço, relatório da Diretoria e pare-I't�o e reprodução da voz, espe-

cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1944. ,c:almente compacto e porta-
2) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes. ',tIl. O som é registrado com

3) Fixação dos Vencimentos da Diretoria e do Conselho la_lt� . fi:delidad,e numa chapa
_

De ordem da Mesa Administrativa desta Irman- 'Ftscal para o exercício de 1945. finíssíma de material plástico
dada, tenho o prazer de convidar aos irmãos e demais f 4) Outros assuntos de ínterêsse da Sociedade. Icom sete centímetros de díâ-
fiéis, para assistirem as festividades em louvor de S Florianópolis, 5 de Março de 1945.

, Ilmetro apenas, capaz de regís-
José que se realizarão na Igreja de N. S. do Rosário, Sidnei Noceti - D. Presidente trar quinze minutos de ditado
e que ccns tordo do seguinte; Indu"st -I i'omér -lO S K t (1 II lem face. O disco é tão leve que

. Dias 23 à 25 de Março às 19,30 horas Novenas. r a, Ue, eguros, no ') ll.tlo jPode ser colocado num enve-

'Dia 25 de Março domingo às 9 horas missa solene. Acham-se a disposição dos Srs. Acionistas na Séde Social Ilape, enrolado, e até mesmo

Desde já ag_radeço o comparecimento. em Itajaí, os documentos a que se refere o artigo 99 do decre� .arranhado por escrita a lapís,
SEBAS'rIAO CANUTO DA ROSA, 1" Secretário to-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940. Isem prejuizo dos sulcos de

3 v • 3 I' Itajaí 5 de Março de 1945, Isom.,------------- Sidnei Noceii -- D. Gerente
------------

NV ITE'
Nota: Deixamos de publi;a;' �ntes por falta de espaço.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os S1's. acionistas para a Assembléia qustlquer tipo de maquinas de

(" I O di
, .

Ii
..

5 d ,. ,cos ura, de pé ou de mão
. �)s g,l'J](l,tmndos d'a Turma "(ienel',d Sumpaio", do N: P. O. R., de Fh,- .sera r l:r:ana a .rea Izar-se no �Ia e Abrrl p ..futuro as 15 assim com . bici

,

I'Wllllf)Ol!S, convidam. por n"5S" IInt("l"llledLO, as autnridadcs e n povo, horas na Sede SOCIal, com a seguinte ordem do dia: , .

I
o, icicle tas , moto-

em gcrul, para assi:5Ur0m ti cerimônia de sua, i'ormatura, fl_ ser re�Jizad� 1) Aprovação do balanço, relatório da Diretoria e pare-
ClC etas e n:_otores em geral.

d'?:llIln,go I']'OXIIllO. as nove horus, no quartel do 1,10 Batalhão de Caçado- cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1944. Informa!;'_?es com .Machado
rES.

2) EI'
-

d h'
& Veloso, a rua Trajano n: '7

Para essa solenidade. está J�revisl(2 () seguinte programa: . elça_? O Conse� O F'iscal e suplentes. - sobrad - F
. • :

10 _ Fnrnw,t'lll'a geral do Hal:;'lhao. 3) Fixação dos vencímentos da Díretoría e do Conselho
o fonanopohs.

2° - :Ylissa campal. Fiscal para o exercício de 1945.

I::lO -" CO.ll1pr()'111isSD ii I?all\ieira jll'los não Reservistas, 4) Outros assuntos de interêsse da Bociedad Fará escavaço-es na'40 _ Leitura do Bolet im. . •

1 e.

50 _ Discurso do Orador du TUI'ma. Itajaí 5 de Março de 1945.
(lI) - Compromisso dos Aspir-antes. Sidnei Noceti - D. Gerente

I

".-dade de Bar"elos70 _ I>iscurso do Paraninfo. \J \J
80 _. EIII,trega das E5padas. Man�l1s, 20 (A.N:) Seguiu
9" - Benção das Espadas pelo Hev. Padl'r> Alvi!llo Bel'toldn Braun,

Começara' breve
·

t·
- para a zOl1,a, dia Rio N"g'ro o <;:','.

])1>. Direto]' d'O Colégio Cahwinl'l1se. a Inves Igaçao
v� -"

São os seguintes os gradill'andus (1:', Turma "Gfllwral Sam�)lü1)":
" , "

" i, I Nlnuslltll?tSl,ltoPdeereE'�,'t,a...,'O,IPOI'l?'el,lsa",idde'O!llAt,ell1dr;O_Alfino l\le(lei.ros, AlIltônio Adolfo Lisbôa, Antc'm:jo Bresolin, AntôlI1,io
.

,> � _."

Comes (]L> AI l1lcli da, Al'Í :\fillcn da Sill'cirll, C1Hl',et 011mpio Bedltlschi, Enio S�NTIAGO DO CHIL,E, 2t. lU._ P.) - Começé11ra: delnt1:o I zonas que fará Bscavacões na
Ezequiel cip Oliveira. FrwniCÍsco :\lay Filho. (ierald SJ)1"engcl. nein� nlill ne mUlto pOuco te,mpo, a lJllV6stlgaçao das eansas do lllcendl'Ü cidade de B�rcelos 11a,- ant' ,

dm ByinanH, L<1uro Lupes, Lourival Lishôa. �ü,!lno('l Basüls Lnus, :\fnriü Gue destruiu o "Mapocllo" Até ao'o'a, J'á f l' ln aI t
.

" - 19a
ilIa,nske, P('(!ro h'o :VIira Gomes (ora(hll'), [{aonl Alhrecht Biidgens, Rci-

1 . ,

.

Á, •

'.' "

'

b 1, ü�' s! VOS seSS8n a Igreja daque1a camarca COUl o

m!ldo LnugqllaTlJll '\'ovay. Saul BáYl'r de Amo'rilll. Walter Lall'g .JÚnior ('
E' um pas�a.gell·?s.e t;;pmantes daquel,8 iIlJaVJIO, e'nc'Oll'tl'ando-se objetivo de exhumaJ' as cinzas

"':limeI" Stol!iliel" des'apareclJdos aNIda 80 pessôas. do estadista Lobo de Almeida.

París, 21 (U. P.) Estão rotas de fuga dos nazistas
gravemente ameaçadas as po- através do Reno, nessa impor
uerosas forças nazistas semi- tante zona de batalha. Desta
encurraladas no triangulo Mo- cou-se que as principais es-

, sela-Rena-fronteira franco-ale- tradas de rodagem e de ferro
, mão Informações oficiais sa- que unem o Sarre e o Palatino
lientam que as forças de Pat- com os portos fluviais do Re
ton e de Patch, que avançam no foram gravemente danifi
respectivamente do norte e do f cados. Na realidade várias di
sul, estão a ponto de estabele-Ivisões nazistas estão parcial
cer contacto. Menos de 30 kms. mente cercadas com pequenas
separam êsses Exércitos, que probabilidades de fuga. A êsse

p�osseguiram levando de 1'01- respeito pode-se assinalar que'
d,ao as p�derosas linhas def�n- já se encontram em poder dos
sivas naztstas. Enquanto o im- I soldados de Patton entre 40 e

portante centro de Kaiserlau-150 mil dos 100 mil soldados na

te�rn já se_ encontra ao alcance II zístas que origínárramente in
dos canhoes dos tanques de tegravam as forças encarrega
Patton, as forças do Primeiro Idas da defesa do trabalho do
Exército irromperam através triangulo Mosela-Reno-trontei
das destroçadas defesas na ira franco-alemã. Entre as cída
Siegfried, .n�_ zona de Pirmasg-I des diretamente ameaçadas pe- i
ne. N� �pllllao de observadores llas forças de Patton, figura 1 obem informados essas duas IKaiserlautern Acrescentando- i .

t cl�ché aCimAa n:oM9tra.no�duma admirável

1, ,
-

tr
- I

. -

pln ar con erraneo carl argarl a

OIçaS n�o encon .rarao gran- I se, entretanto, que as forças E' uma tela de méritos incontestáveis, onde, além da faliz
des

,

obstaculos ate se unirem, [aliadas já comecaranl a realí- escolha do motivo. encontramos notáveis dotes de artista do esforçado
possivelmente na zona ao sul I zar avanços sôbre os ímportan- catarinente, a cuja pal�t,; s� deve bom riúmero de quadr03_que. orrm-
de Kaiserlautern. Entrementes Ites baluartes de Magu ci e mer.'tam numerosas resld�nclOs �e pes�cas de bom gosto, nao so nesta

,

,
,'.

- n a
copito l como de outras cido.des , incluaive S, Paulo

1 e:relou-se que as. forças aereas i Ludwíshaven. Foram ocupadas I Atesta o quadro acima. quanto pode o esforço e o ideal do

al�a�as consegl:uram manter I pelos aliados Saarlutern, Mer-I artist?, �ue não r:a�a, não cansa e sempre se agita na preocupação
eííclente bloqueio de todas as .kleíler e Alsey. de atmglr a perfEllçao,

I O trabalho do ar, Acari Margarida fará parte de sua próxima

Pi exposição, na qual espera o acolhimento de seus numerosos amigos e

assos l
admiradores, poro poder atender um convite e ir a S, Paulo.

Temos certeza que o nosso artista encontrará apoio à sua

idéia. e é justo que consiga transportar-se a S. Paulo. onde, ine-
gavelmente, obterá êxito com escolhida mostra de telas.

Parcíolmente cercadas

!rmandade do Senhor Jesus dos
e Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1765

EDll--AL
f/lISSA UE RAMOS

De ordem da Mesa Adminístrativi' desta Irmandade, faço
público que, domingo 25 do corrente mês. às 8 horas, haverá
Missa e distribuição de palmas nesta Igreja do Menino Deus.

Convido os senhores Irmãos e senhoras Irmãs para assis
tir êsses atos, bem como os fieis em geral.

Consistório, 21 de março de 1945.
LUIZ S. B. TRINDADE, Secretário.

3 v,l!'_ 2

lI'malldade Beneficente de N. 8. do
Rosário e 88 Benedito

CONVITE

c"

Notas científicasACARI MARGARIDA--

-

Reinisch S.A�--Inôústria e Comércio

COMPRA-SE

Sedas, Casemiras e Lãs

C,ASA SA.". a(OSA
ORI--AÂNI)O SOA f�PBJLI�]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 -:- loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Càixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpellin __ - Florianó,polis

1
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o ESTADO-Sexta.leCra, 23 d. Marco ele '945 3

IRA 1. CLUBE-Dia 23, sexta-feira, exibição de filmes às 19,30 horas.
Dia 31, grande soirée. Dia 1· de abril, matinée infantil.

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

desenhtatn. Q. G. das Fôrças Expedicio- Médico da Fôrça Expedicioná-Fazem anos bojes 1 o sr , Oscar Sch�idt, �

o .r. Teodoro Ferrari, propriatá-I refiíd.9n te em �Url�l�a; nárías Brasileiras na Itália - ria Brasileira, também visita-
· da conceituada «Confeitaria o Jovem Eldio Vlexra, funcioná. (S. r. H. - 682) - O Diretor ram as instalações médicas
l�iquinho», rio deate jornal. do Serviço de Saúde do Exér- brasileiras nas linhas de fren-
o sr . Renato Pinto, funcionário" cito, Brigadeiro General Afon- te, inclusive postos de recolhi-
úblico estadual; Enü-rmos r

ISQ de Ferreira, visitou as íns- menta de feridos e postos .,eo sr. José Perrone, funcionário
t 1

- ,

o Banco do Brasil; D. Cecilia Dortas a açoes medicas da Divisão
'1' d auard

.

ostos
o sr. Celso Silveira de Sousa, en- Acha-se irrte rrmdci na Casa de dos Estados Unidos, na frente aUXI 10 e vanbuar, a, 12 .

el\heiro·eletric�sta e técnico da 1. Saúde «São Sebastião», onde foi de combate. Achava _ se êle a,,:ançados de .neuro -_psIqula-
·
t,; s'.lbmetlda a melindrosa interven' acompanhado pelo Major Ge- tría e o hosplta.l .

nuxto de
a arita, Zuleida Póvoas;

I
gão cirúrgica, a exma. aro . Ceci-

.

'. '--,. 1 M ,,' St . Ch f campanha brasíleíro-n o r t e-
o menino Harperes da Silva ri. lia Dortas, espôsa do ..r, t en, João

HiBLl(.)TECA
DO LIVRO

BRASI'I.1era .00nSOn ,ayel, e e
I americano O Diretor do Ser-

Dortas. LEIRO do Serviço de Saude do Teatro i •

"

d do Exércit b _

L-----------------------------
. . ... de Operações e pelo Brigadei-IVIÇO de Sau e o xerClO ra

adre AUgU�lO' O santo do di
A Editora (;uaJI'H, com escr ltório

,
. Isileiro chegou à Itália por

�.1 la l·t'.ntl',d l'111 Cutií ibn e com nutáveis ] 10 Joseph Martin, Chefe do I .

�.'ti\'ida(ks em S. Paulo �' Hi(l, of�·lserviço de Saúde do Quinto Iavião na segunda quinzena d.e
cbwirling S".('l'lI ;! Bibliotecu do LIVI'l) Brasi-

i
Exército. Os Generais Sousa IFevereiro e passou, em segui-,

S V't' M
-

t' lell'o. -J;) \'OI:UlllC'S CUIll-\-,I'('('IHlend-o �s; Ferreira Morríson Stayer e da uma semana ínspeccio-
por motivo do transcurso do 1 • I (mano, ar Ir scgumtcs ouras: - Bilac _ sua VJ· "

.

. j'
..'

d e
o jubileu sacerdotal do - I da c sua obra; Viela e obra de BaJ_IJoseph Martin, acompanha- nando <;Js hosp�taIs a:I� os

o. Padre Augusto Sch- Pelo fim do V· século, o norte ,'ta('; FaL'I11 ()S Escritores; Fazenda: Idos pelo Coronel Manuel Mar- outras mstalaçoes médicas da
!"iIi_."".",L . ,.t

da Afrí�a caiu no poder de Huna' JIistúri,a do. �I�cal]nbjr'1; .B<lg�na ques Porto, Chefe do Serviço Itália Central.
Irllng, que paI mUlaS anos rico. reí dos vândalos. Este gero .\]lJgll'I<I: Historias do Irmão Sol;
irigin a Paróquia de S. Boni-, mano, celebre por sua ferocidade, Orlins da Cidade;. Neblina: P!'udt'nte ..--------- 1 , .....--=
'cio atunlmente servindo no

I
e aeu ôdio à religião católica. tinha. de Moruis ; Americanos ; As Cigarras.a .',.

de Azambuja foi i em mente só Q destruição do ccis-
. "I11lgr��ll!; nomanclst_as; !'orta Abl'�'-emmano

.

'
. I t.io.nisrno , Em especial. perseguia \ Ta; :\[lISIl':J do Brasi}; Custas ,TUUl-

ndereçado. pelos mo�adOles os sacerdotes e os religiosos. Mas, I cia is ; HUll.lO it �er:[l1;. Piquer
ê

; No
essa locallda.

de o seguinte te-j n:esmo
os leigos tiv�ram que se,:- \:"".S <,!'I:,c.s:o.es l'�'�J,IlI;la�s: O� B,�J���-

egrama: tlr sua crueldade. Tmha Hunerf- r,,)s.Gcr,t1S, O CICJ.lllSllllo du ClvilJ:
A idad católica de S. co nomeado goverr,ador de Carta zaç:lO,' scurlu di versus em dupl i-

. c?�un: e
.

_ \ go a Vitoriano na upercnça de cl.ta. C'lIngrllt.lIlaIllO-ll()� �Ol1l a 121'onífácío, recordando, C?mOVl ganhar êste nobre funcionário per- bllotpc:1 do LI\TO Brnsilciro por tao
a os ínumeros beneficios de- ra a heresia do arianismo Vito. rica aquisiçâo c com a ErJ,i[ora Guai

idos a Vossa Reverendíssrma, I riano, porém; dava .a Deus o que ra vela generosa oferta.

presenta os mais ardentes e: er? de Deus e ao relO que era do
·

, to: d felicidade e I rer, Exasperado com seu tnsucesso

mCel(�S V� �s e
. _ 1 com respeito Ó. fé do governador.

roteçao divina por ocasiao do Hunerico mandou chamá-lo, cer

ureo Sacerdotal de Vossa Re- to dia, Exigiu que Vitoriano abcn-

el�endíssima, suplicando rer- don,a�s:e imediatamente. a. Igreja
'r .t Deus Todo Po- catohca. Este protestou IndIgnado,oSGtnlen e a

T dizendo ao tirano: "Senhor. V0830

b SO. que conceda a Vossa :f,orcedimento de.h nra vali. Trazeis
" erendíssima todas as gra- a espada para defender o Direito

/ ����ç�������8J���r��an_ ;:��:�:�����:f�1���r!iE!!:��! Falec�u I;�d Scholar Colocados sob a lei- marel-alISCO Schaden, JOfrO Degenng, co rcn oso cr-istdo Q08 verdugos os.

acó Hawerroth, Antônio Ha- quaes, co.mados de torturá·lo, cor' Londres 21 (U. P.) _ Fale-Iwerroth, Adolfo Hawerroth, taram·lhe a c�beça. ._____ ceu hoje �os 74 anos, o lord LONDRES, 21 (:;. P.) - A Tl'aILso;cea.n diz. que v.irtual-
Wendolino Kock,. Geral�o A.s anedotlUl e I,ladtl� It.paren- Alfredo Scholar, poeta e amigo' mente todos os a]emaes fora�n colocado.s .sob a le.l �a!l'clal �oJ.·
B�ss, Roberto Rohlmg, Je.ro� Í(�mente ingênuas são grsodfH Ide 0

..

scar Wilde, o qual era o 1.11111 decreto qu.e. eS!babele,ce.
cortes

�,n.arClalls es�ecla,ls p'�ra �ul
mmo Buss, Cltemente J. Lehm, Iirma8 de desagreg'acio m/me- filho mais velho do oi,tavo, gar e executoall' os ql1e ofendam a Volksturm . HItler e Hlm-
kuhl, Andl'é Hawerrotb, Jose Jada8 pela "qI1lnt�-�{lhln .. '" marquez de Queensburbry. nl'lter são as últimas ims,taThcias dess,a;s côl'ites.
Rohling Luciano Rocha, Fer- � .

nando W. Buss, Gerald� NN�en- C'.. ZES·
.

O DIA dPara a. preparacão IIIEMORD'Olorskoetter, Artur Buss, Jose len-
. . 05 panos 1 ft ..

koetter, Fridolino Exterkoet- Washington, 21 (U. P.) - t,lt j. .E,.
ter, Evaldo Schmitz, Fernando HOJE 6ã -iêira

7

HOJE O presidente Rooseve1t solici- .. ., f "tl,Ita
Moenster, Augusto Buss, God- tará ao Cong1resso o crédito de Alivio ed di?td
win Schaden, Elmar Schaden, 4 milhões 480 mil dólares para e euite.. ASJosé Antônio da Silva, .Ernesto (lHE O EON· 'lL-a a preparação dos planos do •

t.Schmitz, Rudolfo Rohlmg, Fe- . ((. 'u Departamento do Interior pa- 'H, ecriJtS
lipe Gerwin, Clemente Lehm-

A's 7 1/2 horas; ra O desenvolvimento do vale
kuhl Junior, Antônio Rohling, A melhor e maior "'bola. da dupla n. 1 ,lo cinema: do Missouri.
Bernardo Meyer, Bern�rdo EX;- Df. I

'

terkoetter, Pedro DaVId, Fn- ois antasmas VIVOS t
Pre8'tlgla o GOT!rBO ••• 1

d.olino Hawerroth, Antônio Ex- eJasses armadas, - oa '."'lterkoetter, Miguel Vaz de Sou- Stan Laurel (o magro) e Oliver Hardy (o gordo) '1m "q_lnta. eol... I.ta"'. (L
·

oão Buss, Evaldo Back e Joha Shelton e Sheila Ryan' D. K.).
O Buss. NO PR.OGRAMA

CINEDIA JORNAL 4x20 (Nac. Coop,)
DIARIO NAVAL DA VITORIA A Marcha do Tempo

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços er$ 3,30, 2.40 e 1,50 Imposto Incluso. Imp. '14118nos

v T... � I !EEGNU�LAnDOnS" SEUS INTEST�NOS O
V IDA SOCIAL·

- nu,CGMOUMRELOGIO

...-.

1 ALVARO RAMOS
I CIl�URGiÃO-DENTISTA
I
I
1

Rua Vitor Meireles, 18

6a Feirat"8anta
Simultaneamente no Odeon. Imperial e Imperio

O maior filme de século:

tJANE EYRE

SRS. DENTISTAS IExecuto qualquer tipo de

dentaduras, pontes em

I Ouro ou palacriL Conserto

Identaduras em 2 horas

I
apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

IRua Duarte Schutel 11

• It •

• (lHE «IMPERIAL))
A's 7 1/2 horas

A mais elegante comedia doa temporada!
Muito Amor, Muito R')mance e Muita Alegria:

Mulher, Marido & Cia
Contratada para o

papel de Rainha
de Espanha

ol1vwuod. 21 íU. P.) - A

la' Ro.slall�aI'Y ·foi contrata
para o papel de ra,inh::t d'a

"&pan ha, numa fi;ta de a:VBntu-
r'as de D. João. O gaJã se.rá Er
raI Flyn,n, no. papel do imorrtal
amorrlSo espanhol. Informa
Çõrs de Ha,'ana recebidas em

Hollywood, dizem que a vete
rana: estrela Ta1maldge foi ata
ca,da por um peixe espada. Seu

, , stado não inspira cuidados
\ m·a.s teVf· de ser operada para

•

. l::xtração ue algumas bal'bata.
llas quebradas.

Ray Miliand, Betty Field, Patricia Morison
NO PROGRAMA

DEIP JORNAL 3x9 (Nac, Coop.)
O HOMEM SUBMARINO (Desenho POJgeye)

Preço: (único) 2,40. Imposto incluido, Imp. até 14 anos
• • •

com

Simultaneamente, domingo, no Odeon e Imperial
Claudette Colbert e Fred Mc Murray

Sem tempo para amar

com Joan Fontaine e Oraoo Welles

brigadeiro-general Afonso de
Sousa Ferreira visitou a

linha de frente

I

De Graça para Você!

«TRES VIDAS»! •••
A famos� novela de Amaral Gurgel

Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a famosa
novela "Tres Vidas", de Amaral Gurgel. que será reme

tida gratuitamente, a qualqúer dos leitores que anviar
o nome e endereço para o Representante neste Estado
._ Machado & Cia. - Rua Joâo Pinto 5 - FLORIANO
POLIS _ Est. de Sta. Catarina, Esta novéla é um pre
sente de TONIFORÇA, o fortificante que abre o apetite,
levanta as forças, for tífrca os musculos e revigora os nervos.

TONIFORÇA
Tonico para os fracos, fôrça para os débeis.

A açâo benéfica ... Po
mada Man Zan, prepara'
da espeCialmente para tQ
dos 08 casos de Hemor
roides, é imediata, alivia

.-...,,.,.._
as dOres e oa prurido.,

"'-_ú""'_ acalma e tvita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes bemor
roidais. A venda em t.da.
as Farmacias em bisnaiu
com canúla especial pu.
facilitar a aplicaçio.

Quem perdeu?
Pelo Sr. Sgt José Alves Fer

reira foi achado um vidro de

remedia, nas imediações da re

sidencia do Dr. Ferreira Bas

MANtZAN
PARA HEMORROID6
Um produto De Wl"

tos, o qual será entregue,
seu dono, nesta redação.

----

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

ao

O. PRECEITO DO DIA Atacados Blohm
A vida do ar livre traz grande e VOSSbenefício à sbúde e é muito . van-

tajosa ao trabalho intelectual. Os Londres, 21 (U. P.) - Qua
alunos que estudam ao ar livt'6 trocentas fortalezas voadoras e
ou .em salas bem arre�adae, �?zQm [liberator.s atacaram,. hoj.e, os
mala saúde e tem malar faclhdade estaleiros de construção de
em aprender. .

Faça com que seu filho se habi_,submarmos, de Blohm � Vo:ss,
tue a estudar ao ar livre, SNES. em Hamburgo, e as refInanas

de petróleo de Hemingstedt.
A primeira Ii�ão Mais de 300 Mustangs escolta-

W h' t 21 (U P) _

mm os bombardeiros atacal1-
as mg on, ". tes que também lançaramHe:r:ry ��llace tOJ?l0l! sua pn- bombas sôbre a zona portuámeIra llçao de aVIaçao, O ms-

r' d H b r
trutor referindo-se ao aprovei-

la e am u go.
tamento do aluno destacou Camisas, Gravatas, Pijamea
que o mesmo dirigiu sozinho o Meiasdaa melhores, pelos me

aparelho depois de cinco horas Dorcs preços s6 na CASA MIS"
de vôo de trein�m�nto.

.
Clt.A��� � RuoO. Mafra. 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I TENHA JUIZO
VENDEM-SE

CASAS: na rua Uruguc:íi, diversa.,
pequenas, com renda mensal de
420.00, por 37.000.00 cruzeiros.
No E.treito. por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Urna na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na ruo

Deodoro 35.

VI1IIDE-SE uma. propr ieda-lli' de sí ta em Bar
reiros , com casa, pasto, bôa

água e pequena chácara, l'ra·
tar a Avenida Mauro Ramos. 50.

.-

..........

; �-«Us� ==_ �
;;, ..

Procura-se
Emprego em escritório ou casa
comercial. Moça, idônea. com
prática de datilografia. Dá óti
mas referências. Informações
nesta Redação, a O. S.

10 v. 8

Oportunidade
Vendem-se um estabilizador,

um piano em perfeito estado,
marca «Essenfelder», este por
6.000 cruzeiros, e um guarda
livros de imbuia. Tratar na rua

Esteves Junior n. 135, com o

sr. Patrick Sullivan. Otima
oportunidade, pois trata-se de

nogócio urgente por motivo de

viagem. 7 v. 5

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Vendem-se três mesas de
"Snoocker Brunwiski." em per
feito estado de conservação e

accessórios completo. por preços
de ocasião. Ver e tra tar dire
tamente com o proprietário á
rua jerônimo Coelho, 13 - FIo

rianópolis 5 v.3

Residência

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

I

IMPOSTO SINDICAL

70,Of
40,Of
20,0'

TEM �íFILIS OU RE:U.

Mt\TISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO-

PULAR PREPARADO

Vendi) se
o predio n, 35 Sindicato dos (cndutores de Veiculas Rcdevlerlos de Florianópolis

to
-

da rua Fernan- Avisamos aos senhores emp'tlgacJores que ern cumprimento ao
do Machado, nesta capital. art. 582, do decreto· lei n 5452. de I' de Maio de 1943. deverão de••

(e á de-ocupado). contar de seus- empregados. duronts o corrente mez de Março, um

1 dia de seus vencimentos, correspondente c o Imposto Sindical relativoTratar à ru a João. Pinto n 5
ao ano de 1945.

I !!!!fu���!���pL . .::..':6'Oli'
21 de Mo.rco

:.:._ ..._""A_DIRETORIA 3v. 2

Chevrolet 1939 em perfeito es-

tado. Tratar com Filipe Jorge Cre&'dito Mú •.uo Predl-aIEdificio Laporta. V-6 1

Propretártcs - J. Moreira & C ia.

4 mais pr.eferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

Muitas bonif cccõ es e médico gl u.ts

Tudo isto por a,-,rn:xs Cr$ 1.00

PRÊMIO M�IOR

FARMACIA

CR s 6.250,00

ESPERANÇA
do F.rmAeê.tlt�o N [LO LAns
Bo,lio • amaahI 88"" ••_ ".... ler1..

..._.., ...m........ • WÚ"1W1{eIl''' - Ua4'>�j,t.õ>.u. _. "wt___

.
..t.rttaoa ••. IJ(>I.T.U'bA.

__ • na'" OHerT....ei. .. ,-,�. .,,4U_

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tur& marca «RENNER".
Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis.

Locomovei

Redação e Oficinas à
rua João Pinto D.o 13

Te!. 1022 - Cx. postal 1311

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr,
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

.�----�--------------------------�

I EstaSapatos de to dos os modelos e dos tipos mais
modernos, 'inclusive Sandclias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros Vende-se uma residência mo·

biliada no centro da cidade'PRECOS SEM RIVAIS! Ce)Ostrução ainda nova, solida
Não comp;em seus calçados sem visitar o e grande. Não se atende inter-

,«Tamancaria Barreir0::_j)).

me�i�áli:. iar:;�r �;N���)ura-
RUA CONSELHEIRO M�FRA, 41 Florian6polis,
'. lO v. !)

A SlFIL1S ATACA I'U.uO o OIiGANISMO
o Figado, (> Baço. o COr/içA0, O Estômago. oS
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Aneu.ia e Abôrtos,
Inofensivo ao or�aniliimo. Agradavel

como um Iicôr
O ELIXIR 9: 4 està aprovauo pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da. Sífilis e Reumatismo

du mesma origem
F .t\.LAM CELEBIUDADES MÉDICAS

t'ohre o preparado ELlXIR I A C\illlp08tÇ110 e o sabor 8.
·914. devo dizer-lhes: sempre

1
gradxve: do ELIXIR -914> re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
Of'l casos de Indtcaeao II.p!'P- faell manejo para o público
prlad!l (slfills em varlae de 'lO combate á stflllll. qualída
suas manifestações) 08 resul- ;',lao que frequentemente a.
lados têm sido sattt'fatorioB,I »roveíto no Ambulatorio da
pole silo rapldos e duraveís. i Male'ntdade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires I Dr. Silvestre Passy.

.jb,
J�
.:�

,_ RD �__� .m.a_é�·.�i';I /'

CASA Pessôo residente I ..t\ 1)'Vo (}.- 1 \ ]_)OS
em casa regu-

larmente grande. com hoa Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA
estaIação sanitário, aluo Dr. J. j. DE SOUSA CABRAL
guel mensal de Cr$ 300,00"

.

desejando mudar-se para ESCRITORIO: Rua Alvoro de Carvalho, 8 (e squ í

n c

outra menor, propõe per Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140, Imuto. Informações nesta

'�������������=���'��=�����������:=��-::--�Redação. 5 v 3 =��
.. -

- I Prevista a velocidade dos IPediu divorcioSnoocker Brullwiscki a dõe: em 1.500 milhas I Chicago, 21 (U. P.) - Mar-
horanas Iwa Trotter Louis pediu dívor-

'. . H __ Icio co?tra Joe Louis, campeãoBaltlmme (8. I.
.

.

. . mundial ele box atualmente
703) - Segundo prognósticos i;argento do ExérCito r usan
do sr. Peyton M. Magruder, I

do-o de deserção do l' 1 conju-
um dos �:incipais �elinead�- I

gal.
."

res de avioes dos Estados Urti-
_. _

dos "dentro de 10 a 15 anos

ha�erá aeroplanos com veloci-

dade de 1.000 a 1.500 milhas Vende·se um de 24 H,P.E.

IBREVEMENTE 'por hora". O sr. M�grud�r, em perfeito estado de fui
! que delineou o bombardeíro cionamento. ...�

Pintura em geral Imédio "Magruder" B-26 e co- Informações nesta ger�
KLINGER .laborou no p.rojet? do "�artin cio. (clt l,P:)

3 v.3 IMars", ° maior hldEo-avIao do
. . _

jmundO, declarou nao ser ne-

O E S T A D O
P" urgente, nhum profeta, afi.rmando quereCISam-Se, bons pin- I qualquer engenheiro aer?nau� I Diário Vespertino
tores, Paga-se bem. Informa- !tico da�ia a mesn:a mfo�ir

ções com Klinger HOTEL imação sobre as velocidades ae-

CENTRAL. lreas. Referiu-se o sr. Magru-
3 v.3lder à velocidade do foguete

IV-2 alemão, superior a 1.500
. ,milhas por hora,· asseverando

N O E (não haver razões para que não
-. ',. se possam transportar passa- Ane
O n:éd1C,! de seu. r�dlo, Igeiros a tal velocidade quanco Semestre

c�munlca a sua dlstlnta j se sobrepujarem as dificulda- Trimestre
chentela que mudou sua des técnicas. Mês
oficina poro a Praça 15 de

.. Número avulso
Novembro n. 16, terreo (ao No bar e no lar
lado da Delegacia Fiscal. K N O T .

10 V. 3 não deve faltar
Ano

No lntuior:
Cr$
Cr$
CrI

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publt
catIos. não serão devolvidos.

A direção nilo se l'esponsabilizl'
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Haverá ou não um «tertius»?
S. Paulo, 21 (Via aérea) - quando pretendia partir para

A presença aqui do ST. Segadas sua terra natal, afim de se de
Viana, diretor do Departamen- dicar, conforme mandara di
to Nacional do Trabalho, reavi- zer em mensagem aos seus
vou a questão do Partido Na- conterraneos, à campanha da
cional 'I'rabalhísta. Af�rma-se sucessão, declarou: "Tâo de
que o alto funcionár-io do Mi- pressa seja promulgado o códí
ntstérío do 'Trabalho estaría ar- go eleitoral, licenciar-me-ei sem
t iculando U111 movimento para vencimentos no Tribunal de
a fundação daquela agremía- Contas, donde sou membro,
tão, contando tom o apóio de para dedicar-me inteiramente
vários lideres sindicais daqui e à política, indo batalhar na

ele outros Estados. O objetivo minha terra a favor da candí
principal da iniciativa - ao datura Eduardo Gomes". O
que se diz -=- será o lançamento jornalista à queima-roupa, ati
da candidatura do sr. Getúlio l'OU ao entrevistado esta per
Vargas numa grande conven- gunta: "E as negociações para
do trabalhlsra. a escolha de um "tertíus" ? O
-

•
'

sr. J. Américo assim responde:
Rio, 21 (via aérea) - O "Não mais se está dtl'�tandJ"Correio da Noite" procurou, i disso. Temos, agora, OIS can

na manhã de hoje, o ministro didatos, e cada brasileiro deve
José Américo de Almeida. In -

! rá escolher nas urnas o da sua

terpelado inicialmente sôbre I preferência".
fm

i R. H. BQSCO LTOA.
� ITAJ"I - S- CATARINA

� 'COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

�. Representações Transporte. Maritimos; Ferra-

I
Consignações _e Cont� Pr6pria viários. R�doviári<?s, Aéreos,

R110 Pedro FerreIro, 5 Cascos, Fogo. ACIdentes do
2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pessoais,

CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

I Endereço Telearófico « B O S C O»
--

- ..

Os políticospartidos
RIO, 21 (Via aérea) - Tendo o P. R. P. envãado um pedi

do ao ministro. da Justiça para que rôsse .revogado o decreto
(IU8 'ext�ngnill os partidos poâítacos existentes no país a repor
urgem procurou, ontem à !1>C.üte, ouvir ° 181'. AgaimenQin Maga
l.'-lãe/s, quando regl'e,ssava de PetrOlpolis, prura onde fÔira de1spa
char com o sr. Getúlio Va.rgas. O nlÍ!niSitro. ela JusJtiça, eledarou
que o aSsUILto só poderia ser resolvido mais tarde, pois o mes

mo estava diretamente afeto. à lei eleitoral em elabo,ração.
Adia.ntou, pOTém que em face da nova 1egi,sllação sôbre a ma

téria, 0$ pamido.s poIítico,s tel'liam caráter lliacional, r,azão por
que acreditava, \l1ião pro.oedia o pedido feito pelo P. R. P., poi,s,
como é sabido trata-se de um pa:l"tido. estadua.l, que te/Tá fatal
lHente de adaptrur-se à nova llegi:slaçãio..

a verdade!

MO' "'1
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o ESTADO Sexta-feira. 23 ". Marco de '945 5

Indicador Médico Cooperativa de Consumo dos Funcionarlos
Públicos Civis de Florianópolis

EDITAL ....��.;."';�
De ordem superior ficam convidados os associados da

Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos Civis de
Florianópolis, que se acham em atrazo com seu pagamento, a

virem liquidar seu debito dentro do prazo de dez (10) dias.
Findo o prazo acima as contas serão cobradas executiva

mente de acôrdo com a lei.
C. C. F. P. C. de Florianópolis, aos 15 março de 1945
BENTO AGUIDO VIEIRA -- Pela Comissão Interventora.

S v. alto 4

...

•

DR. ROLDÃO CONSONI I iNSTITUTO DE DIAGNOSTICQ
OlRURGlA GERAl. - .UTA CIRURGIA. MOLÉSTIAS DE SENHORAS _ PARTOS CUNICO

Formado pela .l'·a{!uldade de Medícina da IJniversidade de São Paulo. ondr- fol OR DJALMA,l.BStsten1e por vár íos anos do Servíço Ci.rúrgico do Prof. Alípío Correia Neto. 8

, Cl1'1.l1'gJa do estômago e vias biliares, íntestínos ,�"lgadO e grosso, T.iróide, rins,

N�OELLMANN\próstata,
t>ex�a. útero, ovários e uompas. varrcoceie. hídrocele, varizes e hérnla. <

CONSULTAS: '

4IU :.I b 5 horas, à Itua Felipe Bchrnídt 21 (altos da Casa Paratso) , Te!. 1.598. 'onnaao pela Uni't'el'8idade de �ebnt

....,��!;:� R. RMAR:;O E;E·Tún� D:�e�MGsEN Com pratica no,' hospltaia europeus

i'1'.:..Ii �I.!n!ClI médica <!II!l. geral, pedlatrl/t., doen

lU dI' &IWma ner't'oliQ. ap.a.relho genlto
urllnárl0 do homem e da mulher

UfIt.tt>. T6eJL1oo: DR. PAULO TAV4Jf..Il8
Oureo de Radiologia CIIn1ca com (} dr.

lianoel <te Abreu CampiU).llJ'lo (1!A<l P"-u

;0;). E9pecla.l1zado f'.m Higiene '" Batldt

:>t1bllca. pela tínlT&'IIldQde do WCI d. Ja·

�eU'o. - Gabl.nete de Ralo X - Electro

:aróllogra:ila clínica - Metabol1Jmo ba

.<41 - Sondagem Duodenal - Gllbln.eU
a. �oterapia - Labontórl0 0.. mícroe

lOpl.a e anAllae cllnlca. - Rua "eMl8llA1o
Ilachado. 8. "on. 1.1911. - J'lOl"l.l.nópoUa

A.sistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GA.RGANTA

Cirurgia modema da GUEL�A DE LOBO, do LABIO LgPORINO (lábio e céu
da bõca rendidos de nascença)

unjllomBáo pt!la Facl!l-dade Nae. de Me<llc!:na da Un.ll'crs!dade do BraIll1)
pA.u'"rno do t>en-1Ç(> d. CUnlca Médica do Profea90r O<lTal.do OUveli'a, médíce 40

Departamento de Sllllde
t.'l.JNleA MiIIVWA - Mol68tlall lnte.... ,,� de &dl!ltw e ert .... t·."..· {X}1'iSU.ul'08JO

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

KM:tiU'Ji:NCIA: Klla .!<'I'Upe 8ebmldl n.. 218 _ Tel. 812. COSHUL'l'AlS _- Uü HI lU til

DR. A.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

níversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
íonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

$ericól'dia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

tua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
ãêncía: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

��l.--------

ldilólmall por
tuguê.. espa
nhol. francê.,
inglê., etc.aR. AURELIO ROTOLO

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
li:letricidade� Rádio, Máquinas; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
tlultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicíondeíoe. etc. ate.

'jUdie. - Cinr,ião - Parteiro
IAIOS X

Moderna e possante tnstalação
de 200 MA.

JiagnÓ8tÍCO precoce da tubercuíoae
.ulmonar, úlceras gástricas e duo
Ienais, câncer do estômago, afe
;ôell das vias biliares. rins, etc.

\plica o Pneumo-torax artificial ..... M7'>?.......................... '" _ .. - w - .. '" '" .-

.iara o tratamento da Tuberculose MAClIADO & CIA.
l>uImonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia Agência; 8 Repre.ehtoçõ.s em Gef'oJ
.ompleto gabinete de Eletricidade Matriz: Flof'ian6poli.
uédica: Ondas curtas e ultra-cur- Rua Jcão Pinto, n. 5
as, Raios Infra-Vermelhos e Raiol Caixa Po.tal, 3'1
Ultra Violeta. Infrason-Terapia Filial: Creaciúma
Consultérto: Rua Deodoro,' Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.

esquina Felipe Schmídt Próprio). - Telegrama.: "PRIMUS"
Ou • U 1:1 hrs., ., das a b 17 hr, AgentH nOI principais municipio.

Doe 8.,vlçol de Clínica Infantil da Assistência Municipal • Hoepltal T.lafon .. 1.47' do Eatado
de Caridade I ------------------------------------------------------------

C().�8Ul,���J��n���A�12�aE��A���loEs.��!_12�. ro... u« R ocupaça-o de BraunbergCcnaultos das 2 às 6 horas Ia;RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

___ Moscou,20 (U. P.) - O ma- .cisiva de Berlim continua a se I
----O-R-.. -e-IA-S--E- FARACO rechal Stalin anunciou a

acuo-jdesenVOlVel' de forma sangren-

�.� pação de Braunberg, na Prús- ta. Os Exércitos de Zhukov e
•

. ) Mé<i1co - chefe do Serviço de Sífi.llls do Centro de SaMe sia Oriental, pelas forcas do Konev continuam empenha-�

OENt;AS DA PELE -- SíFILIS -- AFECÇõES URO-GENITAIS DE

ITerceiro Exército da Rússia dos em encarnicados corriba-
BOS OS SEXOS - RAIOS iNFRA· VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS '1 "". ", •

CONSULTAS: das 3 às 6 h. _ R. Felipe Schmídt, 46 Branca comandado pelo gene- tes com os defensoresnazistas,
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

'Ir
a 1 Vassilievsky. Braunberg de Kuestrin até Francfort, SÔ

está situado nas vizinhanças da bre o Oder, e, também, na zo-

DR. SAVAS LACERD.A costa do Frisches a 34 kms ao na do Neisse. Admitem os na-

Clinica médico-cirúrgica de Olhos -- Ouvidos. Nariz _ Garganta. !nOl'�este de Elbíng. Com a ocu- zístas que tiverar_n _de se retirar

Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. Ipaçao de Braunberg somente para novas posiçoes no norte
CONSULTóRIO - Felipe �chmidl. 8. Das 14 às 18 horas. Fooe 1259 ·resta aos alemães, na Prussialdo rio Neisse. Quanto a bata-

�:SlDENCIA - ConselheIro Mafra, 77. Oriental, a cidade de Hilinn- lha no extremo sul da frente
genbeil, além de Koenigsberg. oriental, falam as informações
Outros despachos salientam alemães que os russos lança

I que prossegue de forma suma- ram poderosas forças à luta,
I mente intensa a batalha pela I ao leste de Bala,ton, simulta
Iposse de Koenigsberg, Dantzig,lneamente com um novo avan

Gdynia e Sttetin. Informações Iço na Checoeslovaquia visan-
nazistas, por outra parte, a- do eliminar esses dois países
crescentam que a batalha de-Icomo campo de batalha.
__- .........._..�..........__�......._.....w_..............._..w.......-.........-._.....,._.-_-�

Agradecim.ento e Missa

DR. ARAUJO

Esôfago!\('opia, traquêoscopia, broncoscopia par» ret.trada de corpos estranhos, eLC

('O.NSULTAS: das 10 à. 12 e das Vi às 18 hor-as
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

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

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

I

CHEr'E DOS SERVIÇOS Dg TISIOLOGIA DO CgNTRO DE SAúDE E IJO
HOSPITAL "NgRJ.'W RAMOS". .

Curso de aperftiçoamento no Hospital São Luiz (',.ol1zaga. de Sil.o Paulo - Ex-esta
lli&1'lo do Instituto "Clemente Ferreira", de .são Paulo - gx-médico interno do

Sanatório de SatItes. em Campos do Jordão.
CLtNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PItECOCE }j; 'l'RATAM:ENTO ESPECIALIZADO

DÁS nOENças DO_ APAReLHO RESPIRATóRIO.
OPERA(,:AO DE JACOBOEUS

CONSULTAS' Diàriamente. das 3 às 6 110r·as. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18.

RESID:mNCIA: Rua Est.eves Júnior, 135 - TeI. 742.

DR. GEBHARD HROMADA
) Especialista em alta cirúrgia e ginecología

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

'-

DR. SETTE GUSMÃOo

e

Pedro de Almeida Gonçalves e filhos, João Crisós
tomo Pacheco e família, viuva Maria Valente de
Almeida Gonçalves, por este meio agradecem a

todoll quantos. pessoalmente ou por telegramas e

cartões. os confortaram por ocaaido do repentino
falecimento de sua inesquecivel espôsa, mãe, filha irmã e nóra
BENTA PACHECO GONÇALVES e outro tonto o fazem aos médicos,
drs; Roldão Consoni e Saulo Ramos, pelo desvelo e dedicação demons·
trados durante o mal que a vitimou.

l101'I8UlII'A8 - Pela manhA: 4Iartammte o.... lO,30àll12 h., à tard.e excepto aos
. Cc,mvidam, tombem, os parentes, peslloas amigas e conhecidas

.. lIad.... 4.. 11.liI b 18 hora. - CONSULTóRIO: R_ JoAo Plato L " IIObrado - • para Q MISSA DE 7' DIA que, em intenção da alma da extinta, será

.('.01 1."'1 _ B.eoIIt:llllclll: Rua Pre.ldeafe Co.URbe. n.. celebrada no próximo dia 24, às 8 horas, na igreja de São Francisco.
2 v.·Z

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DÓS OLHOS

Cu.rllO $O Aperfelcoamento e Longa Pr4t1ca no Rio de Janeiro

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Cal Couelhelro Mlfra, 4 o 5 - FONE 1.142
!atrera a domidl.

------ ----_•._._.-_.-_._._--

DR. REMIGIO I ITr. LAURO DAURA
l�l!��� !���!. II CM·

.m Geral. CONSULTORIO: RUIt

t 8chm1dt - 1Ddl.tlclo 4m� Neto.

1692. 9 •• 12 • H le 17 horb. RI}

'ID&NCI.A: J Largo Benjamin
_
Con.tanta. 3

&lapeclalliJta em DoeaÇAiJ d. Senho
ras - Vias Urinárias.
Curso de especia.\izaçao á� Gineco

logia (doenças de St-nhcras) com o

Pl'ofesso.r Moraes de Barros. da F.·
c.uldade de Medicina de Silo PauJo.
Trat!lIIJ.ento especializado. médico e

clrúrglco. das afecções do aparêlho
genital femlil.ino (Utl'.'.l'o. oTA.rloll,
trompas, etc.).
Cura radical da. Inflamaçóea <toe

anexos (Ovários, trompas). sem ope·
ração). Tratam�to de todoa os dia
tú,rblo8 da meru.truaçi.o e da eatm1U·
dade.

Tratamento moderno dll blenorra
jCla apo:la e crOmca, em ambos OI

SlOX08. por processoI modernos 8Cb
contrOle endosc6plco - Uretr�op!.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

• (,'ONSULTAS: - Du 10.30 la t:ii
horas e d8.11 2 II li.
Consultór1o - Rua Tlradent.. 1 ..

Fone: UJ63.
I Resl<iêncla _ RUI TIl'I(1<N1.... 1

(!wW'Mto).

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'fRANSPORTES

CUru do balanço de 1943:j , ANTONIO MONIZ
, qtZ� DE ARAGÃO
r..� lia II orto»e4I.. C1IU4lI • <JIrIIrS'III '

, 1-. coas. PIIl'tM • .-tu .. .,.ue>r...

BULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
lUte ciu li .. 17 horu. B.Il8IDaN·
.AJmÚ'll.J)t.. .t.l't'1m.. U PGIl. '78'

Capital e reservas· .................• o •••••• o ••••••

Responsabilidades .................••..•....•.....

Receita f •••••••• , • � •••• , ••••

Ativo ...........................•........ , ....•...
Sinistros pagos MS últimos 10 anos ......• , .

Responsabilidades .•.....•........•.•••.•...•.••.•.

Cr3
Or$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035.�0
5.978.401.755.97

84.616.216,90
129.920.006.90
86.629.898.90

76.736.401.306,20

I·

DIRETGftES; - Dr. Famruo a'Ultn J'relre 4. Cenalho, Dr. JTanc1loo
de SA • Anisio ila!JllOrra.

Agênclu e !I11b-l!g!nclall em todo o terrltór10 nactonal. - IJucuraJ no

UruguAi. Rea-uladore. de lJ'ftI'lu na. ill'1llClpaJ.a c1dadel da ��, Europa
• A.trlca.

I
ct'Avlla... Newton

raçõell _. Vias Urinarias -- Doen·

l dos intestinos, 'réto e anuI

lamorroidCls. Tratamento do
colite amebiana.

�on.ult: Vitor Meiral.,., Z8.
Ide diariamente à. 11.30 h•.• ,

�ord., da. 16 N. 'em diant.
a"wl Vidal Ramol. 68.

�
fQI\t· lot!7.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O " L O B O 11 C I A. - Rua Fel1pe 8cbmllJi, .. II
Caixa Postal fIl. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. -ALUNÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

. Móveis
(omprar, vender ou alugar

só no.

A SERVIDORA
l a maior organização no

gênero ne.ta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CASA MISCELANEA dístr i
buidcra dos Rádios R. C, A.
Victor • Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, \O •

Dr II Artor Pereira
e Oliveira

I
I
I

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt. 21 [alto. da Casa Pa
rai.o]. dai 10 30 á. 1Z • dCII

15 às 18 h,.
Residência: rua Visco da Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual I

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica Adultosde e

Crianças.
Doenças da péle. Moles

tias do cotação.
Consultas diários em Palhoça
Horário -- das 10 às 4,30.
Re.idência: FI.orianópolis
lameda Adolfo Konder, 8

A

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Atenção J
Compra e venda seu imo ..

vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
firma A� L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

POINI -A -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onfe�ões -- Alta costura

.

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34

AVISO
A proprietária do "Saléia
BralU" comunica à .ua di,
tinta fregue.ia que mudou
aquele leu estabelecimento
para a Rua Vi.conde de Ouro
Preto n. 2, onde, contando

I
com a mesma já conhecida
competencia de .eu pe..aal,

.

..._e""sp...e_r..a_c_o_n_t_in..
u

...a_r_m_e..
re

..c_e_n_d_o_ .._

_

a preferência de sempre.
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Dois soldados da F. E. B. condenadoso ESTADO· f/Esportivo
Rio, 22 (A. N.) - A Justiça

J'f, ilitar junto a Fôrça Expedi
c.! unária Brasileira em opera
r;ôes na Itália condenou a pe
na de morte dos soldados Adão
:Damasc.eno Paz e Luiz Bernar
do Morais, por crime de vío
lência carnal praticado na lo
calidade de Madoniana, na
Itália, contra duas jovens de

pacata família alí residente.
Os criminosos, deshonrando

a farda do Soldado Brasileiro,
assassinaram o tio das referi
tias moças, quando este pre
tendia socorrer as vítimas do
Inominável atentado.

8c�tee��� ��v;;;�rt��el�iãOaut�: Senlana Santa na Catedral Metropolitana
vieram a esta capital, onde I

-

funciona o Conselho Supremo Devidaruen tv aulorisados. faze!ll'os público que nos dias de 25 de

da FEB, o qual, conhecendo Il:l,arço n 1 () �te ybri I do �orJ'('nle •.
serão celebradas na Catedral Metropo

de fato em. seus horríveis de- Jj,alna .as,�c-rlll1(Jnlas da Semana Sa'uta',obedecend() ao .s�glllllte programa:
j.", lh c . f'. t I Din 2;) -- Domingo de HaIIJlOS - As 10 h. da mannu, Benção dos Ha

('.'" eu, c?n irmou !'l sen ença : mos. pu!' Sua Exciu, Hevmn. o sr. Arcebispo :\letro]Jolitano. A distr-ibui- I

oe morte imposta Justamente I ç'ií() será feita pelos Irmãos 5S. Sacramento. A seguir. procissão em tôr

aqueles criminosos. ll;u e pOi� dl'l�1.r() do jel;Jplo.. Ao terminar a procissão, Missa solene e CalJ110

I Disse haver ouvido do pró-: UH Patxão. As 19 11. \ IH SUTra.

:-ri G' 1 '1\1f 't Cla k
. i Dia 28 - Quarta Feira Santa - Confissões durante () dia (o que se

t).
O �a. ,�al e 1l:r, .conce;- , po(lerú fazer desde os dias precedentes) l' para o que haverá na Ca:tedral

L,::JS dos 'maIS entusiasticos sO-' número suficiente de conf'cssores. em preparaçâo para a Comunhão ge

b1.'8 O pessoal da F. E. B. ! ial do dia seguinte. Trata-se de um grande l' muito Ionvavel ato de pie-

O ministro Gal Vaz de Me-
'i durle. Aliás os fieis sabem da lei da confissão e comunhão pelo. menos

'o
.

i t ..
: d de 1 .

lima vez no H'l1O. Sabem também do dever cor-relato da DESOBRI'ÜA,

, J1;l Z o�a O, ec arou q'll:e a ,i:;to é, da Comunhão durante (1 tempo ou perindo pascul. As 18 h. Of-i-

conflrmaçao da pena era JUS-' cio óe Treyas, fin'do () qual. cüntimwrão as confissões.

Dia 29 - Quinta Feira Sanla, às ;) h. ,la manhã, Comunhâo Geral,

fi I t d
l,residida por Sua Excia. HeYllla . .u sr. Arcebispo Metropolitano, e em

LI pa es ra O sr. {[ue tomarão parte tàdas as Innandàdes e Associações religiosas (la ca

pital. <1S quais deverão compwrecer com as suas opas. ]Jalandraus e mais

JoaQul"m RI·heJ·ro distintivos. O ato obedecerá ú ordem de preced[�ncia, c::JJbemIo o primeiro
kgar ú Irnwndade do SS. Sacramento, por ser a 'homenagem do Titular.

Conforme noticiámos Florianó _ Seguil'-se-J'he-ão as demais, de a'côrdo com a lisla existernte no Consis

polis hospeda presente�ente o brio tório da Catedral. Os demais fieis, qunlqucr ({ue seja a sua categoria suo

lhonte escritor patrício sr.

Joa-l
cjal, são il��ist0n'.t(:,lllcllte ��or�vidado.s a yllll'nrel�l parte ne�'�a. beJí�sima

quim Ribeiro, filho do inolvidável parada de te e pIedade cnstas. - As 8.30 h. Missa dc PonnÍlcal. ll1te,r

poHgrafo João Ribeiro, que soube c_alada. J�elos b�lis�ill1oS e .imponentes alt}s �!a sagração dos
_

Salntos 61eos,

conservar até o fim da sua glorio'll'l'poslç�lI) do Santl�sl.l1liJ Sa<:.ral11e11to e seglllcl,� �a desnllclaçaD d.os ,al�ares,
so existência um �spírito agil e

I
ete. _- a.s lS 11. OlÍ1ClO de � rev�s a que segmra a tocaln'�e cenl1l�:)'Illa do

aberto a téidos 05 idéias, cheio de l;A\ A-Pl�S, coroada l)e<lo Senna.o do :\1,andat�). que �era p�o.fendo por

ampla tolerância e profundamen. Sua Excla. Heyma. o sr. Alrceblspo �lelropoJltano. I· ar-se-a. durant� o

te compreen .. ivo. dia. a adoração do SS. Sacrmnentü no Santo Sepulcro, na ordem da hsta

Depois de ter feito. ontem à I'portllnamente afixada à porta da Catedral. (�

tarde. uma palestra de cultura Dia 30 -- Sexta Feira Sall1'ta - Às 9 h. da manhã :MISSA DOS PHE

pedagógica no Iustituto de Educa- SANTIFlCADOS com assistt:'ncia de Su.a Exeia. Hevl1la. ; C::mto da Paixão

gao, realizou, à noite, o sr. Joa' c Sermão comemorativo da Paixão e J\Iorte de Nosso Senhor, por Slla Sem adriça ...

auim Ribeiro. na séde da Filial Excia. Revma. () sr. Arccbispo Metropolita;J)l). Durante a Missa adoração Por ser grande o número de

da Cruz Vermelha, a convite do da Cruz. Das '14 às 1511. Hora Santa com Via Sacra e Comemoração das novo. entusiastas da vela, a

Instituto Histórico e GeográHco 17 palavras de Nosso Senhor. na Cru.z, elllll a tocante cerimônia da Desci- direção do (Ve'eiros da Ilha»

de Santa CatCirina, outra palestra, dll da Cruz. Às 18 h. Oficio de Trevas e (:lJll seguida Procissão do Enterro, resolveu ministrar àqueles. duns

de cultura literária. baseada na como de costume, indo o esquife e SUei Excia. He\'ma. soh o palio e oh!:· vezes por semana. esclarecimen·

estética da poesia de Luiz Delfino. ((('cendo ao itinerário que segue: Praça 15 de Novembro, l'uas Felipe tos séibre o bem velejor.

Autor do substancioso tratado Schmidt, Allval'o de Carvalho, Conselheiro :'.Iafra, Praça 15, rua João Cheguemos até ao clube da

da ({Estética da Língua Portugue. P,nto, travessa Hatcliff. rua Tirademtes, Praça 15 e Catedral. Tel'mi,nada Prainha e ouçomos seu como·

so», onde enxameiam agudas 8 a procissão, hayel'á o Sermão da Soledade de �ossa Senhora, dentro da doro, pl'ofessor Manoel Gonçal-

primorosas observaçõeS\ de fundo Igreja. ves.

filológico e literário e onde avul,
'

Dia 31 - Sábado de Aleluia - Às 5,30 li. da manhã. Benção do Ci- - Suponhamos, seu Kotzias.

tom cor.ceitos corajosamente ex' rio :\ovo e da Fonte Batismal. Durante a benção do Cirio Noyo, serão que o nosso boroa. tripulado

pendidos, como. por e�,emplo o re· recitadas as Profecias e ser� cantado o �::-,lliltet de Inütavel.beleza e sign_i- por nós dois é claro. enfrenta

lativo ao cara ter do teatro de An flca'ção liturgka. Às 9 h. Missa de PontIfIcaI, com os canhc05 de Ailelllla vento duro e corre bastante

chieta, o sr. Joaquim Ribeiro ti' e cio �laglnifieat, no fitna,l da Missa, e incontestavelmente um dl)s atos li- aêernado. Inesperodamente sur'

nha credenciais bastantes para llll'gicos mais belos do a'll'o. ge à nossa frente um obstáculo,

ventilar o tema do serão de on

L

Dia 10 de abril - Domingo da Besl1l'reiçào. às 4,30 ih. da madrllgada. Sem prévio aviso. cambo de

tem. E êle o fez:ie maneira cin' procissão com o Santíssimo Sacramento, ao toque dos sinos. à,saida c berdo.

tilante. a entrada cia mesma, apenas alguns segundOS de cada vez. - As lO h. Nêsse caiO, instintivamente,

A produção poética de Luiz Del· i'.!issa Cantada, com assistê-ncia Pontifie.al de Sua Excia l{evma. Sermão que faria o senhor?

tino. como se sabe, é copiosa. co- d;\ Hesurreição. •

- Retesaria 09 músouloSl do

p'oslssima. Só postumamente está Publicação das Indulgencias e Benção Papal!. As Hl h. Coroalção da' pescoço para ver se, uo invés

IImdo publicada em volumes, gra- imagem de :\ossa Senhora e sfl'lnão alusivo. d.a cabeça, consegueria quebrar

Ç0.6 ao carinho de seu digno filho Florimlópolis, 22 de março de HH5. a retranco!

"r. Tornaz Delfina. E' claro que o De ('omissão de Sua Ex('ia. Hevma. O Maneca decepcionado, in·

conferencista não podia, numa pa. Mons. Harry Bauer, Vigário Geral e ClIra da Catedral terpela outro aluno.

leelra única, analisá.la por miudo. José Renato de Sousa, PJ'ovedor da Irmanda(,le do SS. Sacramento - E' illto p os,.ível, seu Nelson

f ar isso, se circunscreveu a dois Heitor A. Dutra, 1° See.retario Spoganitz?

poemas do grande lírico: "As trÉla I
-E' sim lenhor. A cabeça

irmãs" e «A partida» Sabre êssell Prestigia O GOTelllO • .1 I Pavoroso 'I DCe'"nd-Io dale é bastante dura!

vG!rsoS, teceu êle considerações per da.8ses armada., - O•••rill
--

cucientes, através de fino exegele ;U8 "q.lllta. eol........ (Lo Rio, _21 (Cnit�d) - Três gralnd,esl Abelardo no Figueirense F. (.

eDtética. revelando muito senso iii
Jl( l

explosoes, segUIdas de outras tres, t. . f

:muito géisto. Seria interessante so·
�- •• fizeram voar estn noite um gra;nüe I A:,)elardo, antIgo �e ensor do

bel' se é possivel aplicar o mesmo
-

•
• depósito de inflamáveis, na zona AV�l F, C. desta capxta:. ve.m de

pl'OCeS90 analítico a téidas as com flOria Metropolitana fJortl1�ria. Houn mortos e fer!dos.1
assmar contr�to ��:ndO f�gUelrens�

I-oJições de Luiz Delfino. e colher \I mas amdu se desconhece seu n!UIllC-
F. C: Segun o

. .

ec rou: esta

idênticas conclusõe. estéticas. Por' De ordem do exmo. e reVIDO. sr. 1'0. Xada resta do edifício. As cansas perfeltarn�nte llIat�sfelto por mver·

que, segundo supom03. a poesia :\rcebispo :'.retropol itallo,. comunico dn cxplosão são desconhecidas. . !lar Q oamllJeta alvl.nellra.

oontém uma parte muito espon· aos reVl110S. Pal'ocos, Herlores de Internadi�'s de 11111a maternidade

tânea, muito indefinida, fluida e igrej2s C cape�ães do Arerbispa?O, existente nas pl'oximidades do de- Campos (meia-direita) um

fugidia. a qual, por isso mesmo, �Iue. nas proxllllas cOl21emoraçocs pôsito, dominadas pelo pamlico, pre- nome desconhecido, no

escapa a êste ou àquele métofo !la Sel11<�I1::l Sanla, d(:v(;:'r�o observar dpitaralll-se nas ruas, carregando •

de análise, a esta ou à.que lo. for as Seglllll.tes determ,ll1açoe.s: seus fil hos. As amb111ancias evaCllia- BocalUva

mula exegética, 1 -- MlSS� na qUlll�a-fel�a �a,nta. I'Dlll 73 recell1-nascidos. Ficaram {e- O clube de Agtlpito Veloso con· I

Corno quer quo seja, o conferen '1- N:l:S IgreJas, OI'ntol'JOS publtcos e r!d�s" tambem, algUl:s s?lda�os dll seguiu adquir�r .

para a pr6xima \clc;ta entremostrou a quanto póde semi-publ icos e nas eapel,as de co- Esc o],t de :vIoto-Mecalllzaçao do I tempol'ada. dOIS Jovens �lemllntos.

�tingir êsse gênero de pesquisa eS'lu111nidnrJes rel�g!osas, o,nde se �não F?'-é.l'cito, situ�da nos fl1l:do� do de Um é meiQ·direita de nome Cam'

tética. em que êle é. com certeza. J ce]eb�'elll os ()fICl�S da Semana San- pO�Jto, os quaIs foran� aÍllnlgldos por pos e o outro é arqueiro sendo

e:ntre nós, o mestre mais auto ta, nao se podera erlebrar o SaJIlitO es!llhaços. Os bombeiros proeuram desconhecido o nome

rizado.
sacrifício da. :Missa, na quint.a·feinl' isolar () incêndio. jil que próximo

: ROXY Hoje, 6··feira às

As prolongados palmas. que re- sa�ta. spClll !ll'�nçad de�ta CUd'I�. t
se encontram o depósito do Institu· O Palme'lras S. D. de

19.30 hrs.

cebeu. 00 terminar a leitura do :.. - roclsso.es ,a emana an .a, lo do AI.cool e do Açúcar e o Depô- São Donald O'Conor I) Peggy Ryan em:

seu el!plêndido trabalho, provaram .--: Para fi reahza�ao destas P_rOCIS' sito Gerl:� de Inflamáveis do Exér· Paulo Interessa-se NAMORADINHOS DA FUZARCA

o. sincero agrado com que (1 aslÍs· soes. os. revl11.0�. I arocoS .e R�ltores cito. O Palmeiral! S. D. d. São Paulo Donald O'Connor uma revelação.

t.6nc:ia a escutou. de If!relaS sollcltem a deVIda ltcença

\
.

. f F P F dansando, sapateando. cantando �

d I C
.

ln ormou Q ., • que se interessa �

O orador foi apresenta o ao nu- (a urJa. pela renovação dos contratos de representando como gente grande-

t.nflfOSO auditório pe lo sr. desemb. Florianópolis, 22 de março de No bal' e no lar M 't 'd d AI
' f .......

H"'nrl'que Fonte3, que proferiu em 19,t5.
.

Renato, Cadancrí. Jorginho. UI a nOVl as... .egrla in ontiL.;::_.-:.
9 S

K N O T Um casal de pomblnhos alegrei "

discurso de talhe elegante e ine. Conego Fl'l'derlco Hobold • e· felizes,
.--

gualável precisão,
crctário do ArcebispfH!O, não deve faltar Foi resolvida finalmente a No programa:

___ realiza�ão do Torneio Complemento Nacional

�r�tE'If�II!\]IIR :�:::Aln:�:��� ���?�f�:;?��;������� :,:����!l�f��!��:���.
IIIR"J�;liOIRB .�!:�CC��:lU::... ::�.;;:��ii��:��;;��;.� I ;:�k���i.ii\ji��f;;�f�.

--i,

ta e que, se "não fossem os criminosos. O presidente Ge

embaraços opostos pela mo-I túlio Vargas recebendo o pro
derna legislação, estou certo cesso para deliberar quanto a

que o comandante da Fôrça sentença de morte, usando

Brasileira na Itália, teria com das atríbuíções que lhe são

grande proveito da boa ordem coníerídas, resolveu comutar a

de suas tropas, mandado tu- pena de morte por 30 anos de

zilar sem delongas esses dois prisão com ,tra:balhos.

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

Florianõpolh '23 Marco de 1945

r

A REGATA DE DOMINGO
PRóXIMO

procurou renovar a sua equipe de

profíflSi.anais que disputará o cer

tame de profissionais da F.M.F.,
sendc que fez várias conquíatoa
que são: Boleiro e Sousa do Bo.n

gú, Cabeção e Florindo da Pcu
lic<tja e fez retornar para seu

quadro o ponteiro esquerdo Cor
leirGl. Está o S. Crist6vão fazendo
6timos conquistas.

RESENHA fORENSE
Julgamentos realizados pe-

la Câmara Civil na sessão de �;;-'"
ontem : "(';"
Agravo n. 1.;'):!7. da conrarca de

Floriam.ópo lis, agnl\ tl'll il's t· agruva
dos Miguel da Silva LCH I e Fazenda
do Estado. Relator () sr. dl'Srlllbar
gador Silveira de Sousn.
Preliminarmente, foi o julgarnen

to convr-rtido em dil igóuciu. para o

Iin: dc o rir. juiz a quo Sl' mu n i ír-s
te respeito ao agravo intt-rpos!o pe
lo representante da Fuzeudn do Es
tado na primeira i nstâuciu.
Agr-avo 11. Ui3ti, da cornurca da

Laguna. agravao te a Ciu. Brusi lcir a
Carbonifera de Arurangnú e anTa"

vnrlo :\1alnoel /'dldn; Fil li li. Hd:rtol'
(l sr. desembargador Edgar Silveil':1'.
Pruliminanuentc, <l Càmarn ,]'('ic-i

tou a preldmiuar do dr. Procurudor
Geral do Estado l' que os nulos \'01·
tem a s. cxcia. para rfizr-r de meri
teso
Agn,yo n. 1.fi42. dn comnrca da

Laguna, agra\'a'nte a Ciu. Docas de
1mbituba e agr,l\'ada a ]Je'llefieiá
ria de Barduino .luv('lleio. Hclatol' o

,�r. desembargador Edgar Pedreira.
Foi rejeitada a prelimiuR1r do dr.

Procurador Geral do Estad.) e que
os aulos voltem a s. exci:1. para. fa
lar sôbre o merit().

.(Y�
'.'

A ser como vem sendo anun

ciada, a regata de domingo pró
ximo atrairá ao Mira-Mar e

sua" adjacencias enorme masse

popular. O fato de ser a mesma

realizada em local acessível a

Iodos, visto sua proximidade' do
centro da mossa capital. muito
irá r-ont ribuir para o sucesso

que prognosticamos.
Ao próprio leigo da vela, ser6

daút uma órrmu (,portunitlarl"
paru vcr if icnr o quanto (, atru

ente o "esporte da elite". A ve

la conta com um grande número
d e aíiccion.adov, mas seu público
torcedor é ain:b hem J'cdulzid0.
J),ai o mérito dos idealizadores
desse ccrtanc. escol hcido 1<1)

oportuno local para a rea 1 izaçâ«
do mesmo.

Além .lu mais, domingr., BO

Mira-Mar. estarão reunidos os

maiores incen tivador cs não só

ela vela, mas do cspot l e cata ri
'lllDnse em geral.

PROVA JULIA::\'O LCCHI
Ao que consta nas rodas do

"esporte elegante", dumingo
próximo. def'rontar-sc-âo. ])el:1
conquista (h medalha rí'crccidu

pelo acatado industrial palho
('('IlS(_', sr . Juliemo l.uchi, os ('0-

IIlhecidos amantes da vela Beni
I () Araujo e Zuri Cunha. Segundo
"S mesmos rumorvs. o ··CllSO"

surgiu dl'1l1 desafiú sinnlltânc()
daqueles dois· velejriro3. ZlI\'i

Cunha e Benito Araujo Jeyarão
eOIl") nroeil'os os srs. Orlundo
(:[1,;]11a- e Rafael Unhares. r('s

pectivaanente.

No bar e no lar
K N O '11

não deve faltar

NóS, OS DA VELA •. ,

__ Ellitii.O, Benito. o ZI!ri t,�

J ançou um 1rpll1en do dl'safi () 'I
Esperas \'911Cê-lo?

Clar'o .- !1fil'lllH I) Benit:J.
Pelo menos classe me nào falta.
Você nunct,' dizc!' ouviu que,

lluma pescaria de baiacú. llOU

yess(' eu cai,!o Ill'úgua, rda!ldo
() ... joelho nas ostras!

- F o Zuri·? E bam-b:lln:ba1ll"
- Ah! o Zuri. numa "caida"
inc('J·fundível!

COQUEIROS PRAIA
CLUBE

E' com a mais Jjrata sath
fação que a Diretoria do C. �.
P. C., vem conVIaar a tôdos .,�
os seu� sócios proprietáric'�
a assistirem, amanhã, às 15
horas, a inauguração das
duas primeiras cumieiras do

prédio onde funcionará. den
tre em breve, a sua séde
sodal.

, A tôdos que no/> honraram

I com o seu valiosíssimo con

curso, confiantes nos diri

gentes do C. P. C., na reali
zação da gra11diosa obra n,'l

aprasível Praia da Saudade.
em Coqueiros. onde )105Sa

sociedade encon trará LI má·
ximo conforto, comodidade,
elegância e os mais variados

desportos. a Diretoria do Co

queiros Praia Clube vem, de

público, agradecer o acolhi·
men to desvenecedor a ela.

proporcionado.
MANOEL GONÇALVES.
l' Secretário do· C.P.C.

RITl Hoje 6"-feira ,àa
19.30 horas

Edward G. Robinson e Edna Be
em UMA MENSAGEM DE REUTE :

Quem era esse homem? Qual foi
o seu ideal? Que secreto poder

pOli8uia?
Sua. mensagans podiam derrubar
um trono, ou libertar um povo I

Tal era Router.
No programa:

Complemento Nacional
Noticiaria Universal - Jornal
Impr6prio até 14 anos

Preços único Cr$ 2.40

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


