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BUENOS AIRES, 24 (U. P.) A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS� EM DECLARAÇÃO OFICIAL, PEDIU A DERROGAÇÃO DO
DECRETO DE SEGURANÇA DO ESTADO PLEITEANDO, ADEMAIS, A VOl,TA DO P AIS AO REGIME CONSTITUCIONAL EM

EXTENSA ESPOSIÇÃO DE MOTIVOS, A REFERIDA ORGANIZAÇÃO SAl,IENTA QUE O DECRETO EM QUESTÃO SUBORDI.
NOU O PAíS A UM ESTADO MAIS RIGOROSO DO QUE O AUTORIZADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NA CAR-

TA FUNDAMENTAl, DA REpúBl,ICA.

• •

·

IAtacam de ambos os lados
O LONDRES, 23 (U. P.) - O cornundcado a,lle�ão de hoje

anuncía que fôrças russas estão atacando de ambos os Irados de
Hotzernplotz. Essa localídada fica a sudoéste de Oppeln, um
km. e meio a dentro da fronteira checoeslovaca, A notícia, pOII'-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA tanto, confirma que K011iev já í.nvadíu a checoeslovaqnla pelo
Pror-rietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES norte, vindo da Siléaía. O mesmo comuníoado dos nazietas diz

______________
-------------- também que trepas aliadas estão tentando atravessar o Reno

Ano XXX I Florianópolis - $ábaco, 24 de Março de 1945 ! N. 9343 � léste ele Frankenthal, a noroéste de Ludwígshaven.
""""

Ofensiva japonesa na ChinalDesmorona:-se a resistência
CIIUNG KING, 23 (U. P.) - Os japoneses lançaram uma I em. todos os setores

nova ofensiva .na China, segundo informou em Clmng King
um porta-voz militar. Partindo. de bases na estirada de ferro

'que liga Preiptng a Hankau, três divisões japonesas passaram
ao ataque quarta-feira, na direção da Importante base aérea

de Locliokau trezentos e set.enta kms, a noroéste de Hankau,

Moradores do rrabalde da
Praia de Fora quixum-se de
que garotos levo ds da breca
fazem té)da sorteie traquina'
gens no Jardim LClro Müller e

largo de S. Sebcatio, o.s vezes

até às 22 horas.
Ou fazem troça '9 transeun.

tes, ou imitam) repicar de
sinos com o

bate�e
pedras nos

postes de luz. q.u do não ati
ram pedras às vi Iças ou or

mam atroadora algazarras,
donde estoiram P�vrõe8 capa·
zes de fazer corartun Ernde de
pedra ..
Ainda ontem �oite estava

um cavalheiro co� sua espôsc
num banco do retido Jardim,
quando um molEllte, a correr,
entendeu de Bollr por entre
êles, enquanto os bmpanheiras
se de8monchavam�m vaias e

gargalhadas.
MOSCOU, 24 (U. P.) - Em consequência dos bombar- Os queixosos pei que regis-

deiros aéreos e da art.ilharia sovíétícas grandes ímcênd'ios co- tremo� a .reclama com vistas

. d d d f I aos fiscaiS do J ,ado de Me-
brem Sttert-Irll com uma grau e cama a e· umaç;a. nores.

"3divisões irromperam através li Siegfried Dec!sáo -do �nselho
Paris, 23 (U. P.) - Três

di-I
de pontos, numa frente de 23 Naetona. dorrabalho

ví.ões norte - americanas ir- milhas ocupando mais de vín- Rio, 23. (A. N.�- O Conse-

rorn, =ram através da linha ,,'
. _1. _

lho _NaCIonal • Trabalh?
Sie fried, nas montanhas do 1 �e �ldd�s. e localidades. Qu�r:-- apreciando um, jpeesso, decí

H �dt ava cando até 8 kms to a notícia propalada pela la-I díu que "não pe� a qualída
p�� brech�de Wissembourg. dio de París, de que três novos de de segurado d aíxa o em

Unidades do Primeiro Exerci- exércitos aliados teriam pas- pregado que, em ra afastado

to norte-americano através- sado à ofensiva, não teve aín- do serviço, nã ai demitido

saram o Weíd-em meia duzía da confirmação. em forma legal"

Prossegue intensa a ofensiva aérea
Londres, 24 (U. P.) - Onze seckes, Unna, Dortmund, Holz

pátios ferroviários no i�terior weickeid e Siegen, a leste e
I

e proximidades da bacia do sudeste do Ruhr.

RuhI' foram atacados, hoje, Londres, 24 (U. P.) - Lan-I
por mais 1.250 fortalezas e L�- castel:s, da RAF, atacaram,

on-Iberators escoltados �or mais tem a tarde, com bombas de

de 350 mustangs. Os objetivos 12 mil libras, a ponte ferro

foram Osnabruck, Muenster e viária situada a nordeste de I

Koesfeld, no norte do Ruhr, Bieldelf, uma das poucas vias

Becklingshaus-en e Gladbach, de escape ainda abertas, atra-
110 Ruhr e Hengstey, Gei- vés de Weser, para o Ruhr.

G�-;;d--;;--·1ôcêtidfôs·--c�bremSltcl1i

,

::SSC::2SL!!!!c::z-

nazista

GENEBRA, 24 (U. P.) - Personalidade dos círculos de
amizade do infante D. Juan declarou, hoje, que o príncípe,
que ontem fez sensacional declaração ao povo espanhol pe
dindo a renúncia de Franco, "está, no momento, negociando,
em Genebra, com representantes do importante movimento
de resistência espanhol, cujo Q. G. é na França".

Tremendo desastre ferroviário
LONDRES, 23 (U. P.) - Tremendo desasere ferrroviál'io

verificou-se na manhã de hoje, a oitenta kms. de Karachi, na
India. Um trem de passageiros chocou-se, a toda velocídade,
com um comboio de carga, que corría em sentddo üorutr'rurio. Se
gundo as prümejras informações, sobe a 25 o número de mor

tos, havendo pelo menos Oil.lÜ'OIS 30 passageiros feridos.

Os Exércitos de Patton ocuparam Speir
PARtS, 24 (U. P.) - Os exércitos de Patton, de acôrdo

c?m as últimas notícias recebidas, ocuparam o porto de Speir,
sobre o Reno. Segundo consta ainda resta uma ponte sôbre o

Reno, nessa região. As forças de Patch, que atuam um pouco
mais ao sul, ocuparam Bernzabern e SHz, reduzindo ainda
mais a região em poder dos nazistas no Palatinado.

'

. Sem solucã� a situação da Argentina
Buenos Aires, 24 (U. P.) -

O gabinete argentino esteve
reunido hoje, pela quinta vez,
para discutir a política inter
nacional da Argentina. A reu
nião terminou sem que os di

rigentes portenhos chegassem
a qualquer decisão. Durante
�.........,. __ w ...·" ........ _.

os debates, que duraram duas
horas e meia, foram conside
radas, as decisões da Confe
rência de Chapultepec e a pro
posta para que a Argentina.
adira a ata daquela reunião:
inter-americana. Os membros
do gabinete revelaram pleno
acôrdo quanto aos aspect2'fundamentais das decisões
cidade qQ México. ..-.�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�luíu a resistência sob o impacto das fôrças aliadas Ainda o pavoroso incêndio no Rio
Paris (D. P.) - Toda re- americanos. Só uns dez mil na- não apresenta uma só ponte AS CHAMAS ELEVARA1VI-SE A zill'!llOS.:'\O prédio sinistr-ado jú não:.;i,;tência organizada no Sarre zistas restam, ainda, dos 70' entre Karlsruhe e Ludwísha-

.

MAIS �E 1,00 METROS I se encontravn no trab.ulho. que ha-
(' no Palatinado ruiu sob o mil ou mais que, ha uma se-lren. Esta últíma cidade, que. 1\10, .21 .

(Vw aérea) -;:. Pavoroso I "i:�ll1 largado pouco antr-s, �'[ai';
impacto das forças do Tercei- mana, ocupavam o vasto trian-!é o maior centro da indústria incêndio ,1I.Tompe.lI, as 1,,.�5 h (,)]'<18, ndl:l_nl'> está situado o dep6slto cio

ro e Sétimo Exércítos norte- gulo formado pelos rios Sarre, I química alemã, como as fábrí- num dep(!,SI to de 11I1lf,lm.navels,. na zo-,
JnstJluto d,o cArlcoo,1 e ,dCl A,çúeal' 50U'.(> nu do cais do porto, a avenida Ve- mr-trns ii direita do l'r(ificio da ex ..

-"---"-' .----- Mosela e Reno; agora as for- cas Bayer e outras, está amea- n�zll('la, de propriedade da
..

firma plosáo está um depósito gera1 de
ças combinadas daqueles dois çada por duas colunas blinda- J)HlS (' Gurcia. Fcram mobilizados material bélico. Atingido esse depó

I Exércitos estão iniciando a li- das norte-americanas que se todos os corpos de homJ?ei!'os, tôcL.ls sito, O incêndio leria assumld» pro-

[quídação desses últimos rema- acham a 10 kms. da cidade. as. ambulancias da ass�s!e:1cla pu- porçúes cctastróficas, pois Irium ue-
- hlica, bem como os po liciais espe- los ares vúrios quartejl'l'wsnescentes inimigos, num tre-

No bar e no Iar
cial, civil e militar. Dada a violên- .'

cho de cíncoenta kms. da mar-
K N O T

cia com que irrompeu o incêndio, �ÀO HOUVE MORTES
gem do Reno, trecho êsse que � ,

I �resullle-se que sejru bastante eleva- Rio, 21 (Vi.a aérea) _ Até agoranao deve Ia tar coo número de feridos, pois poucas foram registrados 40 feridos 111'0 si-
.----- leriam sido as pessoas que, traba- nistro 110'c ((' r id ,

COQUEIROS PRAIA lhanríc conseguiruiu se sah'ar:; I' Jf·) ) o r. () com UIl1 depó-
tA'

'

•
- •

silo c c 1'11 amavers n3 zuna portuá-ernpo. ':-- prl.I�:,el. ra explosâo sacudiu ri a.

CLUBE
.') prop_r1O �dl!]CI() elos ":\ssociados', O movitucn tu i n v I"· . J., c

onde íUIlCIIlI1'lll1 ss Cllllssoras Tupi] .

,' ..

li "di (E ,1I11hu-
, 'I' 1

•.

c

'I' .; '1 'O )
luur-ias e asslstenclll. que iam r vi-c' (;1 JOIO e ,1S reI acnes c e

.

,01'-1· I I I' .

E' com a meis ârete sat is- na]" e da "Mer-i í' '1 A'" , .... n�alll (U oc'al,. removendn Icridos.
.. 6

c .rrr rena . S SUCtSS]

1('1'1'\1"'111
I'('S )' '" Ivas explosôcs Oan1l11 a impressão . '.,u :.
., 11 JIllCJI OS IIIOI!1C!l os. a

fação que a Diretoria do C.
(li' um bombardeio de arl ilhat-ia. De ll.llp, C.>·;,w .I�e.que. bana. ,íl[gUnS lll�.(,P. C., vem convidar a tôdos lôdas I1S parles da cidade e de Ni- ps. Isso,

..

Iel izuu-n ír-, nuo se couf'ir

os seus sócios proprietários teroi Si' podia ver I) fo "'''rén se C'le_IIIlUl! .. ,\·cr1tJe(ll](lo.�(' apenux )I1I1.111e1'O·

a aseiet irern, LIOJE,
â

s 15 "ar:l mr is de 1lfO 'Jl('I]'�; Esp·3vcri. sos 1.'·]'I(Jos que f'orum I'JI] tempo so-
L ' •

,

'.
. •. ) corrirlos.

horas, a inauguração das das C0111 as cxplosóes. as pessoas
que se encontravam num pernnctro .",..,._".__...,..__,.--..--...,._ ........ .,duas pr irneires cumieiras do dE' mil men-os, começaram a corre']' MA('11ADO & ClAprédio onde funcionará, den p(b� J'1I:)�. QU:lsi def'rnnte aos (1t--' •

tre em breve, a sua séde púsltos sinistrados, fica localizado o Agência!! e Representações em 0...01
sociel. lIll�pilal. da Pl'ó,-�·htll'r. As parturr Matriz: Florionópoli.

A' tôdos que nos honraram c�tl'S .rlí recolllldn, presas de pâ- Rua João Pinto, n. B
ruco. (,ol1le�arallJ tamhém. � fugir,

I
Caíxa Postal, 37

com o seu �alvsíssimo c�n_- sel�do c�'IlIJdas. nessa ocasJao, por Filial: Creliciúma
curso, confIantes nos dlrJ- (·niCl'l1':'I.ras, solda.dos do Exército, Ruo Floriano Peixoto, ./n (EdU
gentes do C.�. C., na reali

• d.a 'poll�Hl. ll1:li'l:.Jos e populares. I Próprio). Telegrama.: "PRIMUS.
zação da oraniiosa b

�lllltas das partnrwll!lcs cnegaram a Aqente. no. principais muniCípio.6 o ra na escalar os mllros da maternidade, do EstadoaprasíveI Praia da Saudade, l'arl'egu!1do COl)[ ('·S filhinhos.
em Coqueiros, onde nossa e

sociedade enc,ntrará o má MUITOS FERIDOS
ximo conforto comodidade. Hio, 21 (Via aérea) - Até o l1l0-

mento. n:io é (,ol11wcido o llÚl11('ro
de feridos em cnnscqu:ência da> �x.
plosão vcrificada llun1 depósito de
ülHalllaveis no cais do po'rto. Com
a chegdf]a (l0s COI'pos de ibomheiro�
depois de me!a-hor� de ,Juta, ü fog�
fOi C1rCll'·.scnto. nua atingi'ndo d(õ
p6silos ,izinhc;s. Xo prédio sinis.
trado eram guarda'dos alcoo]. Untas.
yennlÍzes (' outrus infJamaveis. Jun- ._ _.

._

to, existe UII) depósito da Moto-me_ O " -d dcanizaç;'ío do E-xército que feJizmen_ porlUDI a ete nào foi atingic!o. mas os soldados V d uh' " . .

que ali se encontrayam atiraram-se
en e·.se um ar lostalaoo

das jallek,s à ma, ficando, l11uih� na Aventda Mauro Ramos n, 4.
seri<limente feridos dos depósitos vi·1 Informações no local. S v. 1

liarmonia de pontos-
NOVA YORK, ('C. P.) - "A tutura poâítíca da F'inlan-

ola 'nunca mais rra contra 0-8 iintereSS6s da União Soviétâca ",
annmciou urna transmissão ünlande,sa, gravada aqui pelos ser

'\ iços de escuta da comtssão federal de comunicações, citando
o "prernier " Paaeslkiví. Acrescenta essa tranemíssão anun

ciando que Paassikí ví manteve e sustentou em entrevista a um

jornal sueco que "o povo finlaJudês .illcUnar-se-á mesmo mais
em c1ireção à rnião Soviética na sUla o'l'ientação política.
��..g��..weBRmB""a...n. _ �

Crianças desnutridos?

elegância e os mais variados

desportos. a Dretoria do Co·

queiras Praia �lube vem, de

público, agraCfJcer o acolhi�
menta desverecedor a ela

proporcionado,
MANOEL C:ONÇALVES.
]' Secretáro do C.P.C.

Atirou-se ao rio
BLumenau, (Do Corresp.)

- José Miguel,ou Antônio Mi
guel, que andzva desgostoso
da vida, por estar velho e qua
si sem recuno; para viver,
atirou-se às tEUas do Itajaí
aS'sú, cerca ÜiS 16 horas do
dia 15. A pOÍcia está pesqui
zando para Elcontrar o corpo
do malograd( ancião. (Do jor
nal de Joinv:e).

_1."IlII__ 2I

I
I
�

I
I Endereço Telegráfico « B O S C O»
.__ :__, _

!
I
\

Raquitismo?

I �!!:o !!!I�!Ad� Identaduras pontes em

louro
ou pa:JciiJ. Conserto

Identaduras em 2 horas
senas.

'i (OHSTANTlD SERRATINE

iI Rua Dua�e S:::hute! 11

I

Anemia?

Tonifique-se com

-

su as

Machado & V�loso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

turá marca «RENNER»,
Vendas à vista e a prazo.
Rua Trajano, 7 - Sobrado

FIO! ianópolis.fi
�
�� PRÊr"liO M!t IOR CR $ 6.250,00

I Muitas bonificaçõe. e médico gratis

I Tudo isto por apen�s Cr$ 1.00
�� � �

lienlam reunir os chefes poloneses
LONDR.B;S, cU. P.) -- Os Estados rn.idos e a Grã-Breta-

l\Íia ('stão fazendo novo esforço para reunrr os chefes das fac

!,ôes })010ne8as na esperança de conseguir repre,sent<3JllItes an

t0T-izados do ,país na conf€.rêncila de São F,rancisco.

Reassumu a dire�ão
�&r••W""""I"""""""""""""""""""""""-!

I Rio, (ii N.) - Durante
a cerimônia em que reassu

miu ° cargo e diretor da Saú
de do Exérco o Gal. Sousa
Ferreira fe2 uso da palavra,
descrevendo os.petos da sua

I visita Ia todO) front italiano e

em particu12 aos serviços de

saúde, e refáu-se de maneira
elogiosa e erusiastica à atua
ção das nosis tropas na Itá
lia. Relatou liversos episódios
que bem revam a bravura do
soldado braseiro .

..MD ��RMUG � � ..
_._-------�-------_._---------------

EmULSÃO DE 5[0'1

SEJA SUA PROPRIA

a maneira mais facil e segura de tomar-se

o legítimo óleo de fígado de bacalhau

de - vistas

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & ela.

A mais preferida, é inegáveis
2 sorteios mensais 4 e 18

H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - $. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS
.

Representações
Consignações •• Conta Própria

Rl1a Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

SEGUROS DE:
Transportes Maritimos; FerrO.
VlarlOfl. Rodoviários, Aéreo.,
Cascos, Fôgo. Acidentei do
Trabalho, AcidenteI! Pel.oais.
Responsabilidade Civil e Vida.

;\b..

eíIui
J..'.

1>1' Ha sofr'lment'os que dOIS!l e o para suas vitima9.
fazem envelhecer. E as Defenda·se contra esses soo

Senhoras, que dêles Pilo fnmentos. que sào eVltaveir;.
decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER'
Taes sào as Irregularidades Regulador, tônico. anti.dolo.
110 funcionamento do deli· raso, o podsroso remelÍla
cada organismo feminino, iraz no nOm� o resumo de
como excéssos. faltas. pe· suas Virtudes. A SAUOE DA
liodos dolorosos. que tornam MULHER c uma garantia de
téttas fases do mês um pe· saude e bem.esta.r. _ .•

, -�':'''4

A"SAUDE DA �fUIJIER

Sedas, Cas.miras e Lãs

CA�$A $••". a(O$.A
O'RI�ANI)O SOA RP�JI_JI_.4]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e lobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Tel�.: «Scarpelli» _a· Florianópolis

$ • I

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
MATE:

- .- :_11 li a l _. 'iH. te UUI •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IEm f�rma de
poesia ...
Desde que se disse que a In

glaterra em coisa alguma é
maior que em sua poesia, o

longo poema narratíva de
Francis Brett Young, descre
vendo a história social da In
glaterra desde os primeiros

* tempos até a época atual, é
Fazem anos amanhã: é considerado como um acon-
a srita. Amazonica Gastão. re- tecímento literário.

.idente em Joinvile; "A ilha" inicia-se com um
o sr. cap. ref. do Exército. Qui.

rino Pereira Bento; .
exa'me pano-râmico daquela

a exma. sra. Etelvina Luz Mohr. história prímttíva, desde a prí
v iuvu do sr . Paulo Mohr, resrdon- meira invasão de Cesar até a
te em CU:itibo. . [vída típica de um primitivo co
o sr-. MIl ton Batista da Cunha; 1

.

'd ' d d h· zad d �

a sr
í

ta. Maria de Lourde Brrt I
cruzai OI, es e a c ega a OiS

S ri o.

saxões até a história da poeta
fl8jantfJIiII

. * I Langland, qu:e regressou à sua I
O J

.'

d Almeida p'
- charneca nativa de 1380. (con-

r. ase e
. 1 ImpaOtinúaàf1.3).

A,?ha se ne�ta c�plt.:'L o sr.. dr É interessante notar que foi
Jose de AlmeIda Pím pâo . mUI dlg· _

no Deh;gado Regional de Policia. Langland e nao Chaucer que
com séde em Ioocobo , Brett Young escolheu para ex-

.

* t.. pressar o espirita de uma épo-
Dr. AlbeHo Sodrê ca; Langlanrl o homem dos

Procedente de Con o inhus , onde campos, e não Chaucer, o ho
ex arce OI funções de Delegado Au· mem dias cídades, já Influen
xiliar de Policia com séde noque- cíado pelo goato francês. Em
la cidade. chegou a esta capital
J ar. dr. Alberto Sodré. outras palavras, um modelo

mais próximo das próprias in-

,... --_::::_-__
-

...

-

clínações de Brett Young, pois
êsse também escreve como um

homem Que odeia as cidades e

que vê nos campos o único fu
turo da Inglaterra.
Seguem-se as Guerras das

Rosas, a jornada de Cabot, a

vitória sôbre a armada espa
nhola e a partida dos "Pilgrim
Fathers" .

Em seguida. passa a um re-

lato duramente satírico dos
anos decadentes entre 1918 e

1939, até que a "Vitória ala
da", de 1940, dá ao poeta opor- A��d��: ��sfZ��l��oq��u�� ��: s perdas anunciadas por �imitz
gina mais brilhante do que es- Ouam. (U. P.) - Um co .Iigeiros ou porta ..avaoes de es-

ta: \ muni��.do do almirante. �i.nl;�7.· celta, outros delis porta-aviões
"
... vivemos numa grande espc(':flca as perdas, intlrngt-] Je escolta, um cruzador pesa-

época' I das a frota ]apon€:sa p,elos . .

A 't' I"
-

d aviõeC! do vic" almirailltB Mit do, um cruzador hgelll'o, quatro
all 19a g ona nao esapa- I"

- ,- I· -

d t··· ' 1 "

rece de nos'Sü nome. : chelI, em dois dias de ataque ,a
e� Io�els, unl su )mal'lno, um

f 'h d
.

Kob.., KUl'f> c outras baRes dn de.st.roller de escolta e um car-
e ormO'sa e a erança e· -. -

.' . ..: .

Ad
.

f b.
.

nossa lha". (D. J. B.)· eh�macto m�r interno japonês. guell'O. ,"" f'm�l�: _ or�m a atl-

---, I L\lem dos seu: cargueiros afl�'l1- dos duzen.tos ,'.1\ lOes Japoneses

DELEGACIA DO TRIBUNAL dadus, foram avari,ados um ou outros 2,',-5 destruidos no solo
DE CONTAS 'dOis. enCT?:ll';açad?S, dods ou �:ês I e maJs d� lO? ava�'ilados sómell-

O 8r. Fernando Mendes de Sousa! portel-a '\ !OI�S, dOIS pOll'ba-:::vlOes te no prImeIrO dI'a da bat·alha.
F'lh' i" I

1 o comunlCou·noS. em o 1C10 ••••
haver assumido. dia 14 do COl'ren- t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
te. o cargo de Delegado do Tri-\ CASA DE SAu'DE E MATERNIDADEbunal de Contas. neste Estado.

Co�unicou. out.ro5sim, para co-

"S-O SEBASTIÁO"nhec1mento dos mteres.ados. que; A
aquela Delegacia funciona normal-I

t d 11' 17 h Sob a direç::!o cllnica do
men e. as a. oras. no I2,' andar do edificio dos Correios

Ie Telegrafos, nesta capital.
Somos gratos pelas gentilezas. IPlano de proteção
à família
París, Março - Várias medi-.

das serão a:dotadas p3ira preve-
!

nir a agravação da situação de-I
mográfica que poderia chegar i
a seT gravíssima. O Ministro i Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
da Saúde Pública completa I Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

a,tualmente o es\tudo de unI i Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
conjunto de medid3Js destina-! Quart,Js com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa
das, de uma pa:rte, a encorajar i
a na;balidade, de outra, a orga-I SECÇAO DE MA'fERNIDADE
nizar um repovoamento arti� I'

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
fi:cial por meio de imigração I

1a classe, inclusive sala de ope,r-ações, com parteira da
dirigida e coIltrolada. O Con-. Casa de Saúde 01'$ 400,00.
selho de Ministro exruminará I o DOENTE PóDE TER MnDlCO PARTICUJ,AR

breven:enlte �m projeto de �€-I F L O R I A N ó P O L I S
ereto msrtrumdo '9. Secre.tana ..

, Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153
do Geral da Famll�a e da Po� i •

pulação. Um segundo decreto .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••

criará, junto à presidência do
I

IConselho, um Alto Comité da

IPopulação, presidido pelo pró
prio General de GauUe. O pa� I
pel do Che�e do Govê'rno COll
s'Lstirá em orientar a atividade'
dêsse org3Jnlismo, de acôrdo
com as neC'es'sid3Jdes nacio- :
nais. O Govêrno consiUl1tará o

r,eferido orgão sobre os proble
mas que interessam a f:amília,
o desenvolvimenlto da natali-

I

dade, o l1epovoamento das 1'e-'
giÕ'es rurais, ° descongestiona
mento dos cent'ros urb8!nos, o

estabelecimerllto de estra;ngei-
1'os na RI1ança e sua alSiS.tmdla- ........... _lia ........._ ....................

�ão à Nação,
, .....

'

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

VIDA SOCIAL
reira, da Força Policial do Esta·
do. atualmente exercendo o carga
de Delegado Regiona 1 de Policia.
ern Blumenau.

ANIV1<JRBARJO!i!

Dr. João Baptista Bonnassis
A data de amanhã aSilinala o

tran.curso do aniverilário nata lí·
cio do ar , prof. dr. João Baptista
Bormoas!•• provecto advogado. com
escritóriOI nelta capital.

•

Irineu BlJrnhausen
Assinala a data de amanhã o

natalício do Ir. lrineu Bornhausen
acatad o industrial no Vale do

Itojaí.
•

Sritã. Maria Helena
A data de ante ontem assinalou

o transcurso natalício da sr i to .

Maria Helerio Freitas. filha do sr .

Dergilio Freitas. comerciante ries

ta praça. A aniversariante recebeu
por esse motivo. muitas felicita'

çõeli de suas inúmeras amiguinhas.
I_ �� .�".•

!"azem anes JloJel
a exma. na. Blandina Fires;
o sr João Silveira, funcionário

do Departamento dos Correios e

TelegrafaI;
a srita Luzia Medeiros;
o sr. Alberto Moritz;
o ar, farm. Nilo Lous , proprie·

tário da conceituadu Farmácia Ea-

perança;
a srito. Jandira Souza;
o menino Sérgio Mareio. filhi·

nho do ar. Demerval Rosa;
a exma. aro . A Imita Gceldner.

esp8ia do sr. dr. Orlando de Oli

veira Goeldner. engenheiro da Fis

calização dos Portos;
o jovem Erico Vieira. filho do

sr. ten. Júlio Vieira e aluno do

Colégico Catarinense;
o sr. ten. dr Timoteo Brás Mo

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Bravura do soldado bras.ileiro
o aenerel Máscarenhas de Brasil há de ser sempre gran

Morais relatou ao ministro da de, há de ser sempre rorte, res
Quel!'l a os altos de bravura de- peitado e benquisto pelas de

monstrados pelos expedicioná- mads nações. Mais do que a

rios brasileiros, na luta que grandeza do n09SO ter,r:ütório,
travam nos campos europeus, está neste momento a grande
'na defesa dos ideais democrá- za dos nossos S'I1Itimemos cívi

ticos. Nas opemções de Monte cos, dos nos'sos sentimentos de

Castelo, os nos'oos soldados se siOüd!ariedtade hum3Jna. (D.
po11taram de m<:do _a merece- J. B.).
rem toda admll'açao e reco- ............".·_"'.V'Y........ ........_.......ww...

nhe�imento. A: energia, a dedi- Expediente da
caça0, o heroIsmo d�s solda-

dos bmsilei'ros sã:o co1s�s que 16a C R
não se discutem, que nao ofe- •••

recem a ,menor dúvida. Eles O sr. CeI. Telmo Borba,

palrrtir3Jm para o campo de ba- Chefe da 16a. C.R., tixou, em

talha com a convicção de que Edital, o horário de trabalho

iam paI1ticipar de duros com- daquela Repartição que, a par

ba.tes, de que iam expôr a sua tir do dia 26 próximo, pas�ará

vid.a p3Jl'a O bem-estar da hu- a ser o seguinte: às 2as .• 3as,

manidade. Sabi!am perfeita- 5as. e 6as. feiras, das 12,30 às

mente o mundo de sacrifícios 18,00 horas e. às 4as. feiras e

que de}es S'8 'exigia e, �e�mo sábados, das 8,00 às 12,00 ho

a;ssim não tiveram um so lns� f_8_S_. _

tante' de v:aseilação, não tittu

beaI1am um 'só instante. Dan�

do a sua vida em holocausto à

liberdade os nossos bravos so�··

dados dão Ulma prova a'ltis

sonante dos seus elevados s<enti
mentos cíVieClS. Para nós, que Nulo o interdito
nós conservamos à ret3Jguarda t r. d
dos acon:tecimentos, o paMio- (on ra � \lran e

tismo a bmvura do nosso mi- f do Brasil
litar �ão pode passar de�per-I Rio, (Fe:o Co�reio) . -:- Em

cebida. É para que cont1nue- despacho protendo o 1U1Z da 1 a

mos desfrutando essa paz, que Vara Cível iulg·)u. «ab-initio·

contitnuemos em perfeita 'tran- o interdito proibitorio requeri
quiUdade que a .FE� está lu- do. por José Dias Alve� de Oli

tando na frenit:e lta1!ana. Cabe- velrB, na pseudo qual:dade de

nos estimular os nossos bra- Veneravel da Benemérita Loja
vos e reverenda'r a memória Capitular Prudencia e Amor.
dos que tombaram na luta. Te- obediente ao Grande Oriente

mos o dever de render o nossO do Brasil, sob a suprema dire'

preito de gl'3Jtidão a esses �e- ção do dr. Joaqui� Rodrigu�s
guidores intimoQ'atos de CaxIas Neves. O dr. VIcente Fana

e de Osório, os quais acima de Coelho, juiz. de Direito daque!a
qualquer benefício P�slsl?al, aci- Vara, atendendo às alegaçõ7s
ma do confonto propno .colo- dos drs. Nestor Massena e LUIZ

cam o bem-estar da humani- Maria de Alvarenga Viana,
da:de. Idealistas da mais pura advogados do Grande Oriente

têmpera, denoda.dos defensores do Brasil, reconheceu a legali
de sacrossanta causa, 03 nos- dade do ato do grão-mestre,
sos soldados dignificam a intervindo na Loja, nomeando
atual gel'ação, moslt,ram à s.o- delegado. suspendendo dos di

ciedade que o brasileiro de reitos maçônicos o referido Jo·
hoje é o mesmo de sempre, só Dias Alves de Oliveira, e

isto é, cioso da liberdade, pron- bem assim a SUa falta de qua

to a sacrificar-s'e para �ue a !idade para ingr�ssar em nome

Justiça, a Ordem, a Democra- da dita Loja, pois que ames·

cita j'ama�s pereçam. Enquanto ma é subordinada ao Gr&ode

tivemos home!llS dês1se'va!o.r, o Oriente do Brasil,

Farmacia de plantão
Estará de rlantão. amanhã

a Farmácia Santo Agostinho,
sita à rua Conselheiro Mafra.

proibitório
Oriente

I ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

tiD11·lSt1·m ii :m
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantag empa
ra combater as lrregutarhtades
das funções pertórítcas das se

nhcras. É calmante e regulador
dt'8sa� funções.

-

FLUXO-�EDATINA. pela sua

comprovada eficácia. é muito re

ceitada, Dp,ve ser usada com

conlíança.

IFLUXO·SEDATI�r\ encontra ��

em toda parte .

:.==���

Os acontecimentos modificaram a situa�ão
Londres, (U. P.) - A ma não constíeuía surpresa

agência Transocean informou para os meios orícíaís. A rádio
qUE' as mais violentas medidas de Moscou divulga, a propósito,
foram adotadas no decorrer da um editorial de 'ó Isvestía" di
guerra para forçar a Turquia zendo que os termos do trata
a tornar posição deoísíva 310 la-I' (lo russo-turco foram superados
do dos aliados. Funcionário do [pelos acoutecimentos. os quais
Foremg Office, comentando ali modificara.m toda situação in
notícia, expressou que a mes- ter-nacional.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

la. Co..e••o Mafra, 4 • 5 - FONE 1..42
!atrep I tI•..tcfIe

DR. DJALMA MOELLMANN

CruJstruç(io moderna e confortável, situada em apraz[v-e! châcal"a com
es.plêndida vista para o mar.

Excelente local para CUTa de repouso. Agua f!:i.a e quente

APAREIJHAJlfENTO COMPI,ETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GtNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtal
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
r,aborafórlos para 08 exames de elucidação de dlalPlóstle'OS.

1_\ I)VO(} L\_DOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. j. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

-

FARMACIA ESPERANÇA
'-

to Far••eê.tleo NILO LAU8 >.",. i;t; \
Boje ........ .ri • na ........... �'._

,"

........ UClIM.t•• ..c:r....sr.. _ B� _ ,..,...,.._ _
1

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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K'AS'" Pessôu residente
1lJ . lJL em casa regu-
Io rm en te grande, com boa
estolação sanitárid, alu- � polícia estragou OSi c.,_.....--

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

--��--_·_�--:�.-_��··
��:�j:ne::alm��o���e 30��Or� ;uilagres do gOlpista I) COMPANI-DA AIJ:\I�ÇA DA BAlA t
outra menor, propõe per- I

Fandada em 1810 - Séde: B A I A

I f IN(�L.',�'�·IOc,' "'; 'r"'A"'.'s,'JulR"'E'"
T':'Iu ta. n ormações nesta Podo Alegre. 22 (E.) _ '"Pi- ." l� ., .... r, n. ,.. • • �

f?edação. 5 v·4 ucho ", alcunha por que é conhc-]
__

ido o morador do prédio n. 4.278.!

til I B
·

k·
ia Avenida Cascata, numa concep-]

:"\\.8,00" ldr runwls" I ·úo engeuhosa - pejo benefício:
UI \J lU . U que lhe trouxe - conseguiu cOinCi-1Vendem-se três mesas de I liur harmoniosamente a discutida

".snoocke - Brunwisk i," em per- I
lenda' d�� "!lIeniU3 Bernadettc" com!

. .

� d
- a licenciosidade do pano ver-de a I

r eito e,�t.a o de conservaçao e, que está entregue a cidade. I DIRE'lVrUDS: - Dr. PlunfUo "'Ullr= rreIN <14 Canalho, Dr. J'ranc.l.8c<",

accessor rcs completo. por preços: É que aquele cavabhciro -_ qur-.t de Sé e An1B1o MaBl!Orra.

dt� ocasião Ver e tratar dire- \ talvez, não huja tumado conheci- Agência. e :lulHlg!n<..'1aa em l<Xlo o terrlt(ll"1O nacronar, - BucunaJ 1)<,

tamente com o proprietário á: mcnto de Zíl_l� --- conhecedor pro- üruguâí. Rea-ula·none. <1.. '....ar1U na. prtM11"'•• claadH <la "-m6r""', I:urop.

A' C F
' fundo da fací lidade COIll que se dei- ..."'rlca.

rua Jeronlmo oelhc, 13 -. lo
x. sugestionar a massa. instalou, AGENTE EM FIA}RIA:oióPOL18

I ianópol i s 5 v,4 em UH] galpão aos fundos oe sua rc- C AMP O S L O B O & C I A. - Roa Felipe 8cbmt(lJ., B._ It

sidêucia, uma urapuca, iunnto à (Lua], Caixa Postal itl. 19 - Telefone 1.1� - Em!. Telegr. "A.I,IÃl'IlÇA"

N O E'
se encontrn uma gruta sob a in vo-. SUB-AGENCIAS EM L.AGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME-
cação da milagrosa de Lourdes. I NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

._.
Assim, além de determinados f're- .

__ .. • .. .. _ ••• _

O médico de seu rádio gueses que aliciou nas redondezas,"'''''
- _ .. -..... _ ... _90 _.".-Ta • MP. "90�" - ..�-�- - ..�,. � �_.... .. -�

..._..._..... _

comunica à sua distint�, �ll:�h��:J l����l�(��1e:::�ti�()l�����:{;di':a��1 Herr·lot estaria "endo O intermedl·aP flaG I
-

clientela que mudou sua i .evados ao local por suas piedosas .,
õ �. Dr Iluerrel·ro da

I

oficina para a Praça 15 de: c.m v icçôcs. uns e outros, porém.' ParIS, 21 (D. P.) - Mem-lisso, em VIsta da sua repu- • U

Novembro n. 16, terreo (ao I creI11c� de que também na. arapuca bros da Assembléia Consultiva [tação sem jaça durante a FOU8 JI. d d D 1 gacia Fiscal. I de "Plcu.cho" possa :m.('!ll!es�ar-se francesa apontam para o eX-j'ocupação, a sua posição entre eca
::l o a e e

10 4 algum milagre sob a influência da presidente da Câmara dos os grandes estadistas do mun- ME'DICOv. sa n la protetora. _. I .

.
ji<1s. como o "iluminado" se tivcs- Deputados, Edouard Hernot, Ido, a sua obstmada defesa do Todos os dias em Santo

se valido, sÓllle'ntc, da licenciosida- que se encontra prisioneiro . ,. .
.

- I Ade da jogn'lilll,a e ]130 ti"esse ",licen-:na Alemanha como interme- pnnclpIo da Llga das Naçoes. rnaro

Vende�se uma residência mo- ç,"'. -:- o�q�le é ll:uito. di�('f('nte -- o diário provav�l e�tre os na- �ertos elemento� no Reich te- Atende a qualquer hora do

A'"lrc!ul ::-.hlrlc} (I. Oh "eIra d('u uma .

t l' d ' nam forcado HItler a fazer a dia e da noitlol
hiliada no centro da cidade· "baíida" na "gruta" d(' "Picucho", ZIS as e os a la os, nas negO-I ro osta ode ....az ".. rin
Construção ainda n-ova, solida nu (31("Jria, quando ('ste executava ciações de paz. Corre o boat01lP. p

.

p e HelIlOt te "': RESIDÊNCIA:

te grande, Não se atende inter- :\lguns "milagres", apossando-se, _ ninguem sabe de onde nem �ldo escolhIdo c0:n::-0 o melhor Hotel do Snr. Cunhá

m ediál ias. Tratar na Tesoura- por. me!,o das. c"r�,as, elo dinheiro <I,e' como veio _ de que os ale- 'mstrumento. DepoI� do c�lap- SANTO AMARO

CO
\'anos romeJ!!)S dessa nova espe- i -

t . 't· - t so da França, Hernot fOI a
na do Banco «IN » cie... imaes ransml .Iram pro�os as

Florianópolis, Xi) "salvc-se quem puoer" com de paz aos alIados, por mter- princípio preso em casa, mais

10 v.3 l(Ue "Picl!cllo" deu o alarma, pou-:médio de Heniot, à certa na- tarde internado num campo
(lo-se. "aoJresco'�, COIn,:seguiu aqnele: cão neutra. Os parlamentares de concentração e em seg·uída
!lo],J,cwJ r:or as maos sobre .os "cre�- i' . : "

-

" '_

les : Joao Augusto de LJI1la, resl_ldlZem que HelIlot estana paI levado para a Alemanha, com

,lente à rua São .;vligueJ n. 3; Arnal- ticularmente qualificado para:a retirada alemã da França.
io Pereira dos Santos, ii r,na Otávio
,1(' Sousa n. 343; João Francisco

pa-III·----:!�,O'e àY;l�lee�l��� ��.���t(� ct�n1i'l���lC& Es ta é verdade \.1
rua D. João VI 1!lI. 124, bem como

a .N (I bar e no lar
sôbre todos os "objetos de culto", Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais K NO '1.'
im' ali se encontrllVUlll. mod�rnos, ir.clusive Sondo lias para praia ao alcance não utwe faltar
Segundo apurou o policial Shir- Iiey, "riCllCho" só realizava SllH'S das SENHORAS e SENHORITAS, por vez dadeiros

·'<len!o·i1strações llli.lagr-osas" aos sá- PRECOS SEM RIVA1S! Locolnovelbados e c!ol11i'ngos, quando os "1'0-

J'
meiros" com a gaita - pois, são to- Não comp;em seus calçados sem visitar a Vende·se um de 24 H P.E.
dos operários - não fa.zem uso de' ��Tamanc�rl-a Barrel-ros"''' ei.n perfeito estado de f\ln-
·'talas·', COInO é costull'e em tais ,... U ,#

"templos", estando os "fieis" sem I
clOnamento.

"�'!rniJo com que se compram os RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
. ,Informações nesta g�)ên-

v!�. moI-e!),.. _�._" _ CIÇ1. (alt.�P.)

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversa.,

pequenas, com renda ;rnE<nsal de
'l'W.OO, por 37.000.00 cruzeiros.
No Estreito. por Cr$ 35.000.00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00,
Uma na rua Campos Novos, num

terreno de l.S24m2; por 40,000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L, Alves, na ruo

Deodoro 35.

VENDE-SE �;:it�r��i���.
r eiros , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara. 'I'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

iTendo-80 o predio n, 35
ti t. U da rua Fernan-
do Machado, nesta capital.

(e, á desocupado).
Tratar à rua João Pvnto n SI

Motor Cbevrolet
Vende-se um motor completo

Chevrolet 1939 em perfeito es

t a do. Tratar com Filipe Jorge
Edifício Laporta. V.7

Procura-se
Emprego em escritório ou casa

comercial. Moça, idônea. com

prática de datilogratia. Dá óti
mas referências. Informações
nesta Redação, a 0, S.

10 v. 9

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 D. 135, com o

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

nogócio urgente ror motivo de
viagem, 7 v. 6

Residência

COMPRA-SE
qualquer tipo de maquinas de
costura, de pé ou de mão,
assim como: bicicletas. moto·
cicletas e motores em geral.
Informações com Machado

& Veloso, à rua Trajano n; 7
- sobrado - Florianópolis.

��.

Vendeílltse Yem:iio��::
no Estreito, situada na Estra
da Geral, próxima ao Balneário.
Informações nesta redação.

}O

J

ESTA FRAQUEZA ATI;;;;;-!
PESSOAS DE MAIS

... "" ..

,
��:;: 'J�e:�:o:;�'::,����o'o:�::taê �!!!!!
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o distúrbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noi te quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

Pilu ITT

Móveis
Comprar, vender ou alugar

o vidro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno. custa proporcionalmente muito menoa.

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

só no.

Cifra!! do balançu de 1943:

Cr1
crs

74.ti17.035.�n
5.97!j.401.755,9·;

84.616.21G.lfo

I a SERVIDORA
i a maior organização no

qânero nellta capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, 10 •

Capttal e reservas .

Responsabíltdades .

Receita , . Cr3
Cr$ 129.920.(}()6,l)�

86.629.898,90

I
I
I
I. �;

I

Ativo .

CI':)smístros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades _ . CrI 76.736.401.a06 . .2o

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d,e Adulto.
Doença. dali crianças

Laboratório de Análi.e.
clínicas.

Ccnaul tôr-ío : rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Po
ro.íso ], das 10 30 á. 12 e da.

15 õ.. 18 h•.
Residência: rua Visc. de Ouro

Preto, 64,
Fone: 769 rmanualJ

1 Atenção]I Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

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

A proprietária do "Sa�lio
Brasil" comunica à sua dis
tinta. freguesia que mudou
aquele seu estabelecimento
para a Rua Visconde de Ouro
Preto n, 2, onde. contando
com a mesma já conhecida
competencia de seu pessoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

BAZAR DE MODAS
costura

N<. vidades

Rua Felipe Schmidt, 34

AVISO

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO Sábado, 24 de Marco d•. t945

dia Os comunistas querem retirar I

representantes
PARíS, (Por Jean De Gandt, da U. P.) - A possibilí-

dade de uma crise no Gabinete Francês, considerada provável
nos círculos políticos há algum tempo, precipitou-se em con

sequência do desejo do Partido Comunista em retirar seus re

presentantes do Govêrno e recuperar, assim, plena liberdade
de crítica. Admite-se que a situação se tornou tensa novamen

te durante a reunião extraordinária do Gabinete, no sábado,
e que entre outros assuntos foi extensamente debatida a hipó
tese de se os ex-deputados e senadores que votaram a favor de
Pétaín e do govêrno de Vichy poderiam ser ou não candidatos
nas próximas eleições.

Comemorarnos, hoje, aquele me- V'.,-m d_morável dia em aue Iesús foi o- III as o
"" lamado, no Templo de Jerusalém.

or uma multidão delirante. As Porto Alegre, (E.) - A, com bilhetes bem desafora-
manifestações do povo em honra polícia tomou conhecimento' dos. '

..

do grande Mestre eram espontâ-
I ít

-

neas. Entretanto, não há nada de três casos de vigarice, em As VI imas sao Valdemar
mais volúvel. moi. inconstante, que os malandros, em dois Jost, morador em Lajeado, de
mc.ís movediço do que a mente deles, empregeram o chamado :quem foi subtraída a quantiado povo. !'oucos dias .depoíe da "conto do bilhete" premiado, Ide

Cr$ 1.920,00; João Teobaldo
en.tra1a trlUnfal de Jesus em Ia·

aplicando no último ° "conto Magarinos residente em Con-ru.alem, o mesmo povo, num ' '.,.'
desvario Ilanguinário, exige a mor do pacote", usando, para ISSO, córdía, no Estado de Santa Ca-
te do Filho de Deus. Isto dau se a velha história do homem que Itarina, que foi lesado em Cr$
com Jesús. E iS,to re�ete se, mil estava na Santa Casa e que ti- 9.800,00; e o último foi Osvaldo
ve�es.' com su.a Igrel.a, o C�rp;) I nha um dinheiro para receber. Alberto Reck residente em Ca-Ml.bco de CrlSto, HOJe, ela e a-I .", i.'. . .

clamada e exaltada pelo povo, pe A hístóría e encenada com ha-lchoeíra do Sul, que fOI furtado
los govêrnos, pela imprenl*a; amo. bílidade pelos vigaristas, tan-Ina quantia de Cr$ 2.300,00.
n�ã, os �C1�sas reton:am o estri .. to assim que a vítima acredita I Todos os prejudicados estibtlho satan�c? do Im�lo de .Ferney, piamente em tudo o que o ma- verarn na polícia e um delesO'Ecrasez 1 Infame! HOJe, can, , . . . ...'
tom-se os louvores dOI !3acerdotes landro, fazendo-se de caipira, por SInal o mais prejudicado,
cientistas, chefe. de instituições vai lhe contando. E acaba dan- ali exibiu um �é de meia, que
caritativas,. dos capelães

_

militares do O dinheiro em troca de um continha ainda o pacote pre
<l.u" hercí .......mente, expo�m suas pacote contendo jornais ve- parado pelos vígarístas para aVIdas pelos soldados; hOJe, louva ,_ . _

•• a abnegação das freiras que lhos e, nao raras vezes" ainda execuçao do golpe.
ljJa.tam sua mocidade e sua saú
de em hospitais e asilos. em or-

fanatos e leprosários; amanhã, lia'
cedortes e freira. serão enxotadoa
a pedradas. O sofrimento. a perse'

guição são 011 distintivos. os mar·

'cas carateríllticas da verdadeira
Igreja de Cri.to. E do cristão tam

bém. Mal, para a Igreja corno

para" t'. cri.tão, verdadeiros have
rá. também. um dia de gl''n'iosa
Resllurreição,

o santo do
S, G3briel, Arcanjo

A palavra "anjo" siqnifica "en
viado, mensageiro". Nunca teve
men.,geir.o algum tarefas maia
lIublimea e mais imJ:ortantes tio
que o Arcanjo S. Gabriel. Foí en
carregado de levar ao sacerdote
Zacarias a promessa consoladora
de, a·pasar-de sua idade avança
da e da esterilidade de sua esoe

,a, se" o futuro pai do precursor
do Messias. Mas. incomparável_
mente mais importante foi sua

'4!f.
uinte missão. Foi enviado a

� a modesta virgem. moradora

numa pequena casa da insigni.
-íícante oídc.de de Nazaré, Encen
trou-a abismada na oração. Diri
ge a saudação angélica a Maria _

pois "Maria era o nome da Vir-
gem". Depois comunica· lhe a

mensagem divina: a Virgem devia
conceber e dar à luz um filho, e

llste filho Derá o Filho do Altíssi
mo, o Me!sias prometido e, desde
muito séculos, esperado. Ao ímpar
tãncia do n'\ensagem permite-nos
conclusõell a respeito do embaixo'
dor, Ora, nunca houve mensagem
mais importante, quer no céu
quer nu terra, Quanta será, por'
tonto, a dignidade s a .antidade
do Arcanjo Gabriel 1.

Domingo de Ramos

Horjrlo das Santas Missas
... para Domingo-

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Misso: às

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Ho.pital de Caridade: 5,30 e 8 ho-
ras.

PurÚl.aimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Ant8nio: 1 e 8 horas.

Igreja do S. Sebastião: 6,30 horas,
l{1reja de Sta. Teresinha.: 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

,!'-Hnásio: 6, 6, 7,30 (s6 alunos), 8,30
,1?J hora•.
Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;

Capelei do Abrigo de Mene.es: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

'

Jodo Pessôa (Estreito): 7, horas
São José: 7 e 9,30 horas.
Co,." IS: 9 ,30 horas; dia seguin..
t., raso

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

Idi<llmal por
tuguêl, espa
nhol, francês,
inglêe, etc.

Romance, PONia, Religião, Aviação,
Matemática F-ísica Química. Geo

logia. Miner�logia, 'Engenh�ria «:i
"il militar e naval Carpmtar1a,
o.'lenho Saneament�, Metalurgia,
ii:letricidade;vRádio; Máquinas,. M(�:
torei Hidráulica Alvenaria, Agrl'
Indt�ra. Veterin6ric&, ContabilidQd"

g'giGllQdg" .tll, ,tO·

seus

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1765

EDITAL
MISSA DE RAMOS

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

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

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

3 v,'·_ 3

«conto do bilhete»

Semana Santa na Catedral Metropolitana
Devidamente aul or isudov, Iuzen.os público que nos dias de :15 de

inarço u 1° de 8'bril rio corr-ente. serão cE'leb<raclas I1n Catedral Metropolitarra as cerimónias du SOIl<ll1:1 Santa, oiJefl('c('ndo �10 seguinte programa:
Dia 25 -- Domingo de Iramos - Às 10 h. da mamh â. Benção dos Ha

mos, por Sua Excía. Hevma. o sr. Arcebispo Metropollta.no. A distr-ibuí
çâo será feita pelos Irmãos SS. Sacramento. A seguir, procíssão em tôr-
110 e por dentro do templo. Ao terminar a procissão, Missa solene e Canâo
da Paixào. Às 19 b. Via Sa!cra. ID!a ,28 - Quarta F�ira Santa - ümj'iss<'íes àurao;lle o dia (o que 'Se
podem lazer desde os nJas pl'ecet!('lllcs) E" para o que haverá na Caltedml
ll'úlllero suficiente dr confessores, t'm preparação para n COlllulnhão ge
raI do dia seguinte. Trata-se de Ull1 grantle e llluito lonvavel wlo de pie-
dude. Aliás os fieis suhem (la lei na confissão e counmhão pelo menos
lima vez llJ �mo. Sabem talllhém do dc\'C]' cOI'relato da DESOBIUGA,
blo é, ria Comunhão duranle l> tempo 011 períudo pasc<il. -- Às 18 h. Ofi
cio de Trevas, íi!ndo u qual, continuarão as cOllfissôes.

Dia 2!) - QLlJi'nta Feira Sanla. às ii h. ela manhã, COI11l1nhão (Terao!.
[,residida por Sua Excia. Rcvl11a. o sr. Arcebispo Mdropolitwllo, e erll
,IUl' tOJ11itrâo parte tüna.s as Irmandades e Associações religiosas' da ca
pi taJ, as quais de'Verão compaTecer COU! aos suas Op<JS, balandralls e mais
llistinUvos. O ato obedecerá à 'orde'lI1 de precedl�Jl('ia, calbendo o primeiro
logar à Irnmndade do SS. Sacralllento, por seI a homenagem do Titular.
.:ieguir-se-l'he-ão as demais, de acúrdo com a· lista cxisle'nle no Consis·
tório da CaledrHI. Os demais fieis, qllalquer que seja a sua categoria so.!
cia!. são insisü'n[eIl10nte convidados a tOllWI'l'1l1 pa,rte nesta helíssima Iparada de fé e piedade crislãs. - As 8,30 h. :\lissa de PonlificaI, inter
calarIa pelos belíssimos e imponentes aios da sagração dos Swntos óleos',!
P('posiç�() do Sanjj�si.ltIo Sa,c,ran!elJi.o e seguid<l. �a deslludaçâo d.os ,al�ares, Ielc. -- as 18 h. ÜflClO de I !'t'vas a que segmra �l! tucm1te eerlln01Uli do
LAYA-pgS. ('oroada pelo Sernúlo no }Iandato, que sel'Ú proferido por
Sua Exeia. Hevma. () sr. Arcebis!Jo )'letroj)oIitano. Far-se-ú. durante o
dia. a adora,ção rio SS. Sacn,'\l1entü no Santo Sl'pulcrn, na ordem da lista
f\pol'tunamente afixaria à porta da Catedral.

Dia ilO - Sexta Feira Sall1'la - As 9 'h. da ma,nhã 1\USSA DOS PHE-
SA�TlFICADOS com assisti"·nda de Sua .Excia. Hcvl1la. ; Canto (la Paixão
e Sertllão comemorativo da Paixão e )'lort,e de Nosso Senhor, por Sua
EXé':a. Hevrna. o sr. Arccbisllo ;\Ielropolibno. Durante a 1\lissa adoração
d:ol Cruz. Das 14 às 15 h. Hora Santa com Via Sacra e Comemoração das
7 p<lla\Tas de :-,Tosso Senhor, na Cnllz, eom a toca,nte cerimúnia da Desci
da da Cruz. Às 18 h. Oficio dI' Tr('\,as e e111 seguida Procissão do Enterro,
como de costume, indo o esqnifc c Sua B'Xcia. He"l1la. sob o palio e obe·
dccend() ao ilinerário que segue: Praça 15 de Noyembro, ruas Felipe
Srhlllidl, kl\'aro de Caryalho, Co,Bselheiro )lla1'l'a, Praça 15, rua João
PJnlo, traycssa Ratc1iff, rua Tira(lt:<I1'tes, Praça 15 e Catedral. Terminada
a procissão, haverá o Sermào da Soledade de Nossa Senhora, dentro da
Igrej a. _. i '1": ",'

Dia 31 - Sábado de Aleluia - Às 5,30 h. da manhã, Be'llção do Ci
e ri!) KOVG e ria Fontc Balismal. Durante li bell1ção do Cirio Novo, serão

reciladas as Profecias e será cantado (} Ex.LHltet de '11'Otuv('1 be1eza e signi
ficação li lurgica. Às 9 h. "Missa de Pon lifieal, com os canticos de AiJeluia
e do 11agnificat, no fjnal da :\fissa, e in('ontestavelll1cl1te um dos atos li
turgic()s mais belos do fIIn'o.

Dia 1" de abril - Domingo da Hesul'rt'iç.ã'Ü, às 4,30 ih. da madrugada,
procissão com o Santíssimo Sacramento, ao toque dos sinos, à saida e
à entrada da Illesma, apenas êüguns segundos de cada vez. - As lO h.
Missa Ca:nlada, com assiStência Pontifical de Su� Excia Hevma. Sermão
Ih! Rf'surreição.

Publicaçào das Indulgencias e Brnção PapalJ' Às 19 h. Coroação da
Imagem de Nossa Senhora c sermão all1si \'0.

Flol'iall1úpolis, 22 de março de 1945.
De comissão de Sua Excla. Hevma.
Mons. Harry Bauer, Vigário Geral e Cura da Caicdra'l

José ReJlato de Sousa, Provedor da Irmandade d\) 5S, Sa<lrameql'tQ
lIeit!ll' A. UlJtral 1o SecretlÍr�o

turas ttêSSes
. pão das aven nue luta-

da crl.,. . dores �
dias,roeza inco aVla e dois

'Uma incrlve1�iãO-trans- �aUl quare?-ta ara alcançar
tri-pulaçãOt�u:Illericano q,�:_ no lliIllal����áe sagrada de

orte nor
'bre uIlla III atinal a 46;e abateu s7°,,-00 lnetroS de_ Lasa. pág.

.

de'u . ades ..tanh3, Tibet. Lela 11lAOaltura no pttÓPR\O P�
lhe oiere-

f:j A seu deZ anos seUls� '" xiIllOS ortunidade ne-
ter nUl -pe- cerãO op

e ° que ê

Já pensou �m u') Neste "fIrecedente, alcançar bOUl
o negóC10 se .

escrito l' • -io -para(\U�n ÜUlnlante, ócioS, cessar pág ee.
artlgo es

III de neg . êxito.
.

-por Ulllll0Illáe"flor que OS -pro-
....

O leitor ver
.1' ••••••••

,

.
.

dor· ..u\so .....
'
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* Siga êsse \mP

EspóSO e. O d cadáveres
O �Aédico. Sua fábrica

e
__----___*"' Sua

* Os No�istoS e

pág. 1

pág. 50

A revista
mundialmente
conhecida - lida
todos os meses

por mais de
um mil"ão de
entusiastas na

América Latina.

Agentes em Florian6[>olis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt. 8
ne�r, Geral no Brasil: FERNANDO CllINAGLlA - R. Rosário, 55-A 2.° and, - Rio

IMPOSTO SINDICAL
Sindicato dos Condutores de Veiculos Rodoviarios de Florianópolis

Avisomos qos senhores empregadores que em cumprimento QO
art. 582, do decreto-lei n' 5452. de l' de Maio de 1943. deverão de••
contar de seus empregados, durante o corrente mez de Margo, um
dia de seus vencimentos, cOl'respondenta ao Imposto Sindical relativo
ao ano de 1945.

Florin6poli8, 21 de Março de 1946,
A DIRETORIA

3v. 3

ESPERANÇA
lo Farmaeê.tleo NILO LA tJ8 I ;,

FARMACIA
�,

Boje e lIIDU.bA Iltd n "11. prer.t.. -, -.

t
� ...�.. , wtraacelr" - B_ -� -

AftIcoe .. Il10...11 .

�....... IA" ....__� "�� ��. ,
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COQnf!�!�O�2�(Uap� i�P!�á!!is'��s��� A luta pela posse de Berlim
quérito as autoridades deste Q. G. concluíram as investigações Londres, 24 (A. N.)

.

- A! chado_ depois �e m�ensa pr�- tanto, entrever que parece es

em torno do assassinato dos paraquedistas britânicos por pe- luta pela posse de, Berlim vol-l paraç<:t0 de artllh<:tna. Admí- tal' no seu início a. ofensiva
lotões de fuzilamento da Gestapo, na França, em julho de t<;>u, novamen�e, a ord�m do, tem amda;.o.s nazlst�s, que as contra a, capital alemã. Fal-
19,14. O relatório da Comissão já está pronto, porém nada se d.I�_' Tanto as mformaç_?es na- forças� S?VIetlcas obtiveram al- tam, porém, dados sobre o po-
2abe ainda de seu conteúdo. zistas como as russas sao una- guns êxitos. Outros despachos .

nimes em revelar que podere- procedentes de Moscou adian- deno s= forças de Zhukov,
sas forças do marechal Zhu- tam que se pode esperar para em aç.ao ao oeste de Kuestrin.

(()) lE 11 (([(
kov estão em ação, violenta- muito breve o assalto decisivo A emissora de Moscou, final-

� «J) mente, ao oeste de Kuestrin, contra Berlim. E isso porque mente, referiu-se à luta na

Ul.m. I a pouco mais de 50 kms. ao as forças de Zhukov consegui- frente meridional do Reich,
.
"_ [Ieste da capital germânica. A ram assegurar seus flancos, revelam que as forças de Ko-

__________ ) emissora de Berlim informou tornando impossivel qualquer niev estão dominando tôdas as

Florlanópolb 24 Mar(o de 1945 I que o ataque russo foi deste- possibilidade de contra-otensí- estradas que vão para o gran-
va nazista. As informacôes na- de centro industrial checo de
zistas e soviéticas deixam, por- Morasca Ostrava.

laboratório Clínico
RESENHA fORENSE. Casa de Saúde S. Sebastião
.Iulgume.ntos rca.lizad os pela Câ-

:�:::�',i:el«::�::I��:�;�1l�::�lS:�S�:�8d.e O�l,: I E�etuam��e ali. melhoram�ntos de ��l�o1
'I S .L'

. 10. S J'I Com uma I est inha mais para os .

dos dI) Estado, donde lhe cnegum.
c(J!l)I<ll'l'a (C •• l' ranClSCO {O li , .

., ,

'1"" '

r
, 'I' I'" 1 I' .. <' 'I I '1' i o[)el'arJiJS til) que para ouí rcm, ai dc v ez ('Hl quann», cu CIlllOS, a P!O'
'··IH 1,1I� , Sa ,US [pSd (:t' ap€ 1�(lO t

,. a-
'Casa de Saúde Sào Schast iáo come- cura de

í

rutumvuto. Ouase serupr e
n,;)!' (e .ousa reses. ,e,a,·o. o .. , j'

.

I t

It
I 11 "l'll�ntoS-t tolos os

SI', eles. Guilherme Abrv > r-evisor •
morou na (Il'Z (JUS O assen amen y o. us os , lal.'<:·' .

> l - .

I "1 Pi t
- lJe 'I'

, da cunu crru da sua nova ala E ([l.;anos das varias classes se acham
() 'ir, ues. uue( es l11' o. eCH J II a '1 ' . ,

.,
.

.' I
'

('. I iniento Y I «nu-m na visi ta que 111'C'll1OS opor- or-upndos. I rglôl, portanto, (ar a

::Hlwra (ar,[ pr-ovuncn o

I
a ape ba-Ilunirla'de de fazer àuue!a obra pu-I Casa maio!' urupl iluric. Daí a l'OIlS.'- 'J D li G

(:al()l'tJlI:�rla I�e «)rlll::l,T a serr e'�o(:a a,

ü� I' demos constatar que Jú se aeha'COll-,truçào da ;1'lI\.'a ala, que con terú r!o-
ró.", S,

SI! 10< J) ( cun«, enar o reu a . .

.
,

anos de 'l'eC'llls.ào 0TÚU miuím» do I eIUld(�
o telhado c, que ° serv_lço z;· IW\'OS ljlH:I._oS CO,11 todl! (l. ('(�n-

I 1 I') 1 " 'l ,"
3 I I pl'ogr.ide a olhos vislos. sob a dire- l orlo (' um salão nara coní ercncras Exame de E 'f

.ut. ," � _ e mais meses c e l e- -' t' íca rí I t j I
"

liote:
- sangue, xome para veri icaçõo de cancer

tcncáo 0TÚU miníma do .arl igo 1211· cao cornca (() ,l'u,llJ.pe en L' cons ru- l' ),10 I, -ca.
, Exame de urino, Exome para verl'fl'caça-o da graVl"

II ;) 'l'l"'llb"JS _.J, ('.' 1'<,) I)" c. ,I [Ior sr. Tom wn.n. II Estamos ln1oI'1l1:l!lo.s de que, na
, -,' '. 1I'(j .or 1,.\( e nas e

I"
-

j 'j' I
.

't' , dez Exame de escarro E 'f
man l idus as demais c(;ll1ina('õe� (la ""1. construção (essa �()V,H ala Jm-'var e cxqucrna (,a prlr;1! i va a ..!' , .xarn e para ver i icação de

sc nleuca. 'I punha-sy CO.lllU dc('()rren�Hl rio de- �!!l(' 01!')f'IUIIHlllcn 'c seru resPJ'\'éHlH doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Ape!;lcâo cr irninal n. 7.397, d'a seI1I'OI\'lI�lelllO daqu,ele Jmportante :t �l',c�"w exC'lllsIV<.' (,Ia JlJalerllld�d.e, Exame de secreções.

cOlllHn'a' de S. Francisco do Sul, I esta!wkcIJll('nlo liosplt"lar., ,

; vai ,ll1stalar-se tlll�lIIJ�Il,1 �llll �)erçano JS.
�'Ill'lal1te Abelino LuclwiO' e a)ela-/ _Dlflglda pelo el1l1l1(.'lnlc, ClllllC() dr.' !'I()<I�br. ,'(\1Jl SlbH.IJ\ lS(:es II1!erna� utovaccinas e transfusã.o de sangue

(1','1 ',] .I'_1Stl·'·.·', l}elat(lr "'o sr.1d.es.', D,Jalll,l,a, �Ioejlm,mn, cUJa, cultu,l'a de ,YJdro p,ara U 1'l'c"olhJlne'nto elos E '

d,�1 I
xame qUlmico e farinhas, bebidas, caíe', o'.guas, etc.

(;l1(,des Pinto C' reyisor o sr. des'l
clent,lÍl,ca lhe gl'angL'ol! )loslo rele-, recellh;.:lSClf os: CD'lI!Ol'lIlC os ]11o(,Il'I'-

1.'rba'l1'O Sales. Dado. pl'oúllle1110 à ,':mtIssl,mo no, seIO, da classe mécli- nos eSillos SlllÇ'OS e norte-amel'lea-

��������������������������������!<1p('larão para re[(mlH1>r a sentcl1ca ca de Sal:ta, L�tiirtna, e cO�ltand()' DOS: " , , :;
& WW....

dp H'llll�ira instância e albsolyer" o
. com a UsslstcneJa �lesYl'la:da do g-l'an- ,l 111 aS]le(',I(� Sl!�lpat,lco rI�_ vI�la da O EST liDO E O 1-' N ·

M:trwLnte pela ll'''ítima defes�� pró-I (�e opel:ador pallllst� dr., Ibldào' Casa de SUlll(!e San Sehastwo e que '..li sp r 110 aZlra ansur
'}:'ia,

�

I Consnn�, 9ue n�la ha re�lhzado llll- os do�nt�s, que ;�IJ, �e l'ccolhyrym, __

I

Al.)claeào criul'.,inal n. 7.380 da I p:lrtm�nSS!nHIS l�llel'v�'I1,çOCS de alta podera,) le!' li asslsll-IIlS os medlcos

T..
A gentilís,ima srita Nazira Man.

comarca· de Orleàes apela>nte' Ca'f- c],n�rgl�., as 9�JaJS a Jll�prensa po!' ,11[(, 1!l'cfL'I'Il'L'lll� Imonelro "em Sur aplaudida SOprano, cujo ta'

1 . (' '.
"

l' "'D I'" . , VaI'l2!S feitas la se refcl'lu, a Casa ele A 1l13uguraçao tia n:wa ala rlar-"I O ltmto artístico )' á teva a consagra.os ,e'l �lllJa.s vu 1',0 0,( () e .lpe-

! S 'd d ,,'SI.'
- , .. " . I' t f'...I V.t

11 •

iada a .Juslica, Helatol' () sr. des.
,au e e.).. el,JhstJaO conta aJl1fb �e'u..' pOSSl\e !1Ien ,e, C111" �ns, .ue I I orla

ção de alguns dos mais competen'

L'l'bul1o Salês e revisor o sr. des .. ('Olll o concurso, de abnegadas en-. ,:bll,l; e,_ logo <lP(!�; ,se l'I1lCl1ra a

I
te3 críticcs musicai" recebeu co 1..

Guilherme A'bry. Foi reformada a I fC�lllell'a�, parkJras e asslstenleE, c�,nsjrllÇ2o ,do �(lJflClO par"., a, scc- A julgar pelo azáfama que per.
V1te para realizar uma audIção

senl.enca pelo �'oto ma,is fa\'oraveI , C�IJO de\'otanwnto se tornou proYer- çao de radJ(}logJa, on(�e sera mS,la- corre os nossos círculos da �el ,de canto em Tubarão, para onde

:;iim de <:onuelwr o apclan,te a 311
blal. �dO o po�leJ'(;so aEPatl'ejlho ?e, Ha/os nada menos de uma dúzia de bo�' i seguirá segunto,fe ro. acompanh:l,-

rm.:l� e li. f11,eses d� �eclusào e taxa

I.,OCaliZael.a
em sítio '.lVrl':zi \'le. na

", espera, [) (lOS JS ,l( os l n)(ios.
COB deverão t0'2'0r I,;orte no rega

I d�
.de .su� ganito�a. h _

p:"lIltenCJal'loll d·e Cr!;;i 20,00. ,antIga e vasta "ehacara ::\<Ioel, ta de amanba, promcvida e pa d'
g.aClOsa con.erranea qUl too

Apelaçâo cri:nünal n. i.383, da 1I11ann", à Praia ele Fóra. dela se tr"cinarla pelo tenente Oscar Ai- ,�namente preza a liUfl Arte. de

coma,rca de .roaça/ba, apel,a'lüe Al- descortina., sôbre a baia norte, em res de SOUBO, com rermissão da

I
,,�)�mo,& que ob.tenha na progc'eB

hel'lo Bogo'llJi e a·pelada a Justiça. panonnna arejado e luminoso. COI11; F. V. M, S. C. A linha. de saida �i,'ha cld�de suhna o mesmo cor·

Hda,tor o. sr. eles. Y:'hano Sa,l>es e graneles á!2u.as cheias dr, I'�f!exos e do referido certame, será dete!'mi- l�l) e brll�ante acolhimen:o que

l'eVlso()l' '(} sir. d,C's. Gmlherme Ahry. a O'ndlllaçao azulada e fllgItII'a rias nada por duas bOlaS fundeados oh ,h", trlbutaram na prImeIra.

Preliminarmente, foi () jlllgamen110
.

�el'rmüas distantes. Em tôrno, a' Írerte ao Miro Mar, sendo uma v.e_z_.__
COllYl'Tliflo em diligência, pa'ra o 'Iuictude e H sombra elns úrvores;' d. a cssinalada FeIo iate 'Aroi a',
filll de se e�clm'ecer se foi pago o 1110 interior, a ordem, a limpeza me_l "cm, «baia morta» onrle fur,cio

splo ]Jcni1enciárÍ:o dC'vid>o. pela' ticulosa, a disciplina ponlual, a at:-' nará a Comissão ce Regatas, A

fi:! nc,'a prestada jJelo a'pelante. I'idade sempre alerta dos médicos linha de chegada corresponde o

Apelaçã'o criminal n, i.3!Hi, da �' das enferllleiras _ lurlo isso el1-
da saida. cruzoda. porém. em san

cc Illa'l'ca de S, F.l'an.('Ísco do Sul. m]l'ido por um ar ge'l1til e rmáye! tido ccntrád,. Tôdo aquele que

a,pl'Jante João Hü(kigide.s e a1){'la- las visitas familiares. constantes l'
fizer novo cru>;amanto da linhe de

da a Justiça. Relator o sr. eles. l:r- 'L'l1Ipre COllJ agrado !'rcebi(!as. chegada apó. a entrada ,.,fjcia!.

bnlln Sales e revi,�nr o sr. d'es. Gui- Tais exce!(ncias fizeram com que.
estará sujeito à desclassificação,

1berme Abry, A Càma'l'a deu pl'O- n ren011lC' do estabelC'cimento se pro-' O percurso da regata será de três

vimenl,o à a/pelaçâ>o. para a.!Jsolve'r pagasse até os lugares m:ds recua-
voltas ao triângulo demarcado por

O apelante por falta de prcl'v,a-s.
baias colocadas uma frente co

Apela��ão criminal n. i.389, d,a L b t" dA')' CI' - Mira·Mar, outra à altura da IlhQ

comarca de Cüncúrclia. apoIante a OI' a orlO e na ,1s.es lnlcas do Carvão e a terceira perto do

João :\Ij.rntka e a'Pelacla a Jl1Stiça, "Veleiros da Ilha". O" sinais de

HeJat.or o sr. d,C's, t-rhano Sales e Farmacêutico CiERCl.HO SilVA ! preporação e atenção serão àados

l'e\'iSlor O sr. des. Gnilherme Abry. por tires. Iniciada a contagem pu-

Foi reduzida a pena que foi im- (Chefe do Serviço de Laborot6rio do Assistência) Ira. a parti�a -� minutoE·. cado

posta ao a,pel'ante a 2 anos e 1 mês Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e qualquer ml.ntuto serot asa�nlta,lado cdom ,�m
dt' rcclllsã,o e f.rS 20,00 de taxa

outro necessárl'o
-

. " Cpl 0, excap o o U imo, e salaa.

lll'ni.len.ehíria. para esclarecimen to de dlagnos tlca. que um tiro marcará, Oe pratas-

,'l.pelação cdminal n. í.385, da Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. tos se,ã.o enunciados pela forma

cmllarca d'e Orleães, apelante Pe- Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco regulamentar, sem tc.xa, Esgotado
(11',0 (1)a Hé e a,pela"la a .1 llsli�"a. H,,- o limite de tempo, sem que ne·

Jalo:l' O s,r. eles. Guedes PinlD e '!'C- nITZ Hoje Sábado, às nhum barco tenha cruzado Q li·

"_is.!)r O sr. ües. 'Crbano S.al:e�. Con- K 19.30 horas Esper teza de nha de chegada, a regata lierá

fI.rmada a sent0n:ça .qlIe fOl llmp-os-I Colossal programa:
anulada.

la al�' ape]a,nte de 6. l1l�s'es de d�- l' Complemento Nacional tt(, nc;ao, CI,ue bem 3ipre�!01l a mate- 12' ASTROS EM REVISTA _ Oran garo O Sem adriça",
ri:! C' aplJcou (l pena Justa. i diaBO short aCl' 1 Fundados no «da discussa-o nas

A. 1
-

"1 7 3-') d 1
nona com os me- Anda um garoto a oferecer

, pe açao Cl'l111111a n. . ;)�,: lhores ases de nosso rádio «4 ' .

d ce a luz», é que o Comodoro e o

c.omarca de Joac.aha, a'P('I�lilü(,S l' A�eD e um c l' G d
leite a ornicílio, Diz que é

Ell' "s J "
- w ar nga)) • « ran e de m t' I P Diretor Téonico do «Veleiros)) entra'

a,pclac!os (IHar ev{!l'O (' a , llStl- Othe1ol' Man" h A'
u a vaca par leu ar, re

}' I I C I P' t
. ,. eZln o rauJo e ÇO' 80 cent f S ram a debater a escaIação de guar

ç<l. t� atol' o sr. '( es. }lWl C'S ,In () outros,
.' avos a garra a. e

nições para a próxima regata.
e, l:evlsnr .o sr..(les. Lr�ano Salr;:s, 3' VOANDO COM MUSICA. com

o «freguês» aceita a oferta,
- O Filomena vai correr no

F (\j" cl,iado. P,,ro�'ll�ento a ape,laç'a,o Mal'jorie Woodworth e George
o garoto pede a garrafa pa' «(Pirata)) e o .. '

paI ,l ,mulm O Jul,,3imento pela ma- Oivot numa c éd' .

I
ra ir buscar o leite, E não

'f t' "d"·
om la mUSICO, aparece maÍil! Quer dizer:

- Isto não eltá direito. Mane,
In ("S a Jl1Coe:rell;c/a o Jl\l;1 alf I'es-

suave, quente e maravilhosa. I foi vender a garrafa vazia a
co. O Netuno não, ..

]1�ílde�' {JS qlles<ltos que 1e oram 4' LUAR EM HAVfl.NA • com Alan --Mas Rafaol, oonvenhamos: afi.
IJ! ()P'osto�. ., , �

Jones e Jane Frazer,
qualquer dos negoclantes, na!, que rei sou eu?

Aj}C']a<:ao cnJlt1lnal,n:_7 .•�/!l, da Muita meledia, lindas canço-es e
que estilo pagando por ela - ...----....,�-

, i I� t T' I até I cruzeiro.,
COlINl'rCa ,( e ar 10 GnIUO,

_

ap'c �ln- um romance encantador,
ir, a JGstlça e .apelado .Ioao SJl- Impróprio até 14 anoll

Não há dúvida que é "gol-
,'eira ,de Al'I1J�Id,a. H.el�i«)r o sr. Preços único Cr$ 2,40

peR inteligente, Se ê9se garo'

c{es. Cruedes PInto e revIsor o sr. to continuar assim, irá lon-

t[ps. 1.'roal1o Sale,�. A Câmara deu ge. Conviria que os fiscais

provímentloi à apelação, pa,l'a )'e- ROXY Hoje, Sábado às dos menores lhe barrassem

f(.)],)11<1r a se11l1enca absolntól'ia t' 16,30 e 19,30 hrs. a p:romissora carreira ...

f·ol1deJ],[lr O réu a"15 anos c!ç reclu- l' Complemento Nacional
sii·o e a 2 anos ele medida d(> se- 2' Luar em Havana.· com Alan

glln�nça detentiva e na taxa peni- Jones e Jane Frozel.
lellciária de Cr53 20.00. Um caudal de melodias e ritmos

Apelaçào criliünal n. 7.394, da 3' Voando com música. - Ela voa·

comarea de Orleães, ,ap,elante va em perseguição ao homem
Frand·soo· Ferraresí e apelada a de seus sonhos. terminando por

.rllstic;a, Helator ü ,sr. des. Guedcs ficar apaixonada pelo piloto do
PinLo. Foi 'provida à apelacão, avião!

para reformar a s,elltenca coride- 4' Terceiro e quarto epÍi6dios do
lllllóri,a' e absolver o ap:elnn!l' da sensacional seriado:

:!cllsaçào que lhe foi impu,tada. AS AVENTURAS DOS CADETES
Apelnç'ã'(1, cr,iminal n. 7.412, (la DO AR

,'umapca (Ie Tuharão, apelante An- Impróprio até 10 ano.

I{l>Jin Severino Dna,rle e Hpelada Preço único Cr$ 2.40
{l ,1IL�líl·a. HeI.ator o sr. clE's. Gu('
'des j'j'n'lú e revisor ü SI', eles. Ur
bano Sale:<., Decidiu a CÜJllanl dar
Ill'o\1i.mento 11 f1pelaçã,o, palra re

formlar a ,senleneH e ahs,olver o

a'l)(']ante {la cO!1denação que lhe
foi ill1pio.sta, por não haver no pr'o
eesso elemen'tos . seguros pllil'll fi

�ma oondenaç;lO, , �_.

---IIJI

RUA JOÃO PINTO, 25 SI Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Conferido o prêmio
Londres, 24 (U, P.) - O

prêmio oferecido pelo Brasil ao CI-nem!lasmelhor poema de guerra bri- u

tânico, criado pelo escritor e Hoje às 14,30 e 19.30 o «Odeon»

diplomata Paschoal Carlos exibirá: OS ANJOS CONTRA OS

Magno, da embaixada brasilei- OANGSTERS, com os ({anjo!! de

f
.

f d
cora suja») e O TRAIDO, alêm dos

ra, 01 con eri O ao tenente 12" e 13' episódios dg CAVALEIRO
Conquest, atualmente servin- ALADO. Preç03: 2 40 e 1,00. .,SI
do na Bulgária, por sua obra O, "Imperial". à. 19,30 apresen'

I

inltitulada "Pela Morte Dum I
tara: DOIS FANTASMAS VIVOS, a

Poeta".
melhor bola d;> <;3ordo e o Magro,
com o preço umco de 2,40.

��-----------_._-- o ._� _

.-----���......

PARA

E C Z

Nova conferência do sr�J����im
Ribeiro

O sr. Joaquim Ribeiro, que ante.
ontem n05 leu esplêndido eatudo
de estético sôbre a poesia de Luiz
Delfina. vai hoje, às 20 horas. na
sede da filial da Cruz Vermelha
Brasileira, discorrer sôbre «O foi.
clore na obra de Euclides da
Cunha».
Tudo faz crer que s .s. terá gran

de auditório, ansioso por ouvi .10
discorrer sôbre tão interessante
assunto, e disposto a aplaudi-lo
com sincero entusiasmo. com�
aconteceu no primeiro serão lite'
rário.

o embaixador chegou
Londres, 24 (U. P,) - O em

baixador do Brasil Moniz Ara
gão chegou, hoje, à Inglaterra,
após vários meses de perma
nencia em seu país.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho Crelsltai
"SILVEIRA"

Amanhã, no Ritz • O I' e grano
dioio filme nacional que teve o

privilégio de ler exibido nos

Eatados Unido•.
O BRASILEIRO JOÃO DE SOUSA
interpretação magistral de Zezé

Pimentel e Sandro Roberto.

.fmQ�ªe,! I.,cí1rimQ.! A-r;aQ!

F E R' DAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

-------_.--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


