
As classes armadas devolvem arr ·Prestes'·· suas 'palavras injuriosas
(lo senhor Prestes, poís, fO'ra,m de absoluta oposfção

.'

vel de nossas)famílias, de nossn relígíâo, de nossa

aos ínterêsses do Brasil. Ao meu juizo, o .sr, JJuiz nacjonalídade e dos nossos mais estremecidos te

souros espirituais e morais,
As classes armadas, assim como o povo e to

das as classes sociais eonscíentes devolvem ao sr,

Luiz Carlos Prestes as palavras .ínjuríosas de tní

míao declarado {lo Brasil e dos brasileiros",

RIO, 25 (Via Aérea) - Entrevistado, a propó
sito das declarações de Luiz Carlos Prestes, de que
tomaria posição favorável á, Rússia numa luta even

tual entre o Brasil e a União Soviética, disse-nos o

general João Pereira de Olheira, comandante da
la Reg'ião }lIiIitar:

de

Carlos Prestes fez uma profissão de fé contra os

g'loriosos legados de nossos maiores. ,E maior ainda

"A nação recebeu estarrecida
se torna. o ,<;e,u crime quando o sabemos egresso das

fileiras do Exército Nacional, guardião ínvuluerá-
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Riibbentrop I e a história do
tratado teu'lo�russo

:\TEJHDfnEHJj, 25 (L', P.) - Joaquím 'ou JUlI
beutrup ; ex-ministro tio Exterior lia zista, deu a errteu
der perante o tribunal íntemacíc:ia I II Iíado flue preten
de historiar as negocíações das fluais resultou, em 1939,
o pacto de não agressão germano-russo, Essa Intenção
de YOIl Ríbbertrop é índicnda pelo pedido que acaba de
fazer, exlgíndo que preste depoimento, COlIlO .sna teste
munha, o conselhetro flue servia na embaíxada I. nazista
PUI Jfüs('oll na época em que se firmou 'o reíerído trata
do•..Esse conselheír.. chama-se Wilger, e foi convocado
para. falar pelo advoaado de von Ríhbertrop, que 'por sua
vez já conta com o depoímento de Eríendrích Gaus, tam
hém embaixador em )[oseoll naquele ano crítíco. YOIl
Ríbhentrop pretender-ia por a mi as condições em 'que
i'oi estabelecido o tratado, revelando detalhes dos pla
nos de colaboraeão entre Berlim e jUo.scou. Anuncia-se
que a atitude lIe "ou Ríhbentrop encontrará enearníça
da oposição (los acusadores soviéticos no tribunal.

--- ----_._----'------------------------

Feliz COInO um, perú !
RIO, 25 (Yi� Aérea) - A reportagem feiht por um

vespertíno desta capital com o sr, Barreto Pinto, deputa.
do pelo P. 'J'. B. teve grande repercussão na Constituinte.
'Nessa. reportagem fo�a.m divulgadas várias poses do "Pa·
Ihaço do P. T. B.'·, inclusive uma tomando banho de ehu
veíro.

O principal interessado em contrariar os parlamen
tares ficou sattsíettíssímo com fi reportagem, Ouvldo n

respeito, Ü' sr, Barreto Tinto declarou:
".\ reportagem estava perfeita, Eu sou um nome ua·

douu 1. {T.SO a mesma té('nica ele Disraeli. ,Venço pelo es

(�Ilndalo. Há apenus uma retificação a fazer. A minha
yerba com o belo sexo é de 30 mil cruzeiros mensais e

.. não al)ellilS ele 10 mil, como ficou dito. Xo mais, a repor
tng'em está simplesmente ma.g'ish'a)".

Acusado do desvio de
250 mil

•

cruzeiros
UIO, 25 (Via Aérea) - Foi apl'esen.tada eleulmcia

(·(mtra. o sr. Otávio t'a,hral, antig'o encarre�'ndo da l)ro
I,ag'1I1HIll e f'XIWllSão dos Ileg'ócios do mate tu'usi1eil'o em

Xo,u York, 1101' ter o mesmo des"iado trê.s renU'SSHs da-

{l,wle IH'oduto, no ,a101' de 2"U mi] {·J'uzehos.
'

() juiz da 2a ,ara eriminnl eXltediu ]lreeatlÍJ'ill 11I1.1·/l. Il

.JustÍ<:a llorte-americllun, 1u1rn ser OIlVh!O II lu'usac}", ..

(llIe não [oi euml,rido, elevido ás .'xig'êlleills h'!nJi" das
auíol'idade:s judiCiais de �ova YOJ'k.

Foi� então, o réu citado pelos _jornais.' ('ol'1't'llllo (I

lU'o('essn á revelia.
Fa.lnndo li Ílllprellsn, () Sl�. (�ent'roso POII('(' Filho.

Ill'e... idente (lo Inst.ituto do lUMe, afirlllou flue .. illquédto
administrativo, ,i�í realizlldo llJHll'OIl II ])l·o(,(·tli'll('in das
lI.cusaçõe�.

Chegaram a um acô-:do:
Rip, 25 (Via Aérea) - In-Imalidade da vida econômica e

fOI1ma-se que os representan- social do país.
tes das classes produtoras che- A 'limrtacão' dos lucl'os in
garam, afinal, a um acôrdo dustriais e ·comerciais destina
:com o ministro da Fazenda em se a completar um quadro de

tôrno do projeto de decreto vi- providências legais para l'ápi
sando estabelecer limites aos

da normalizacão da situacão

mcros do comércio e da indús- econômica do Brasil.
•

tria, dentro de um conjunto

TOME RNOTde medidas de ordem geral,
d.estinadas a recompôr a nor- I

Assim como nos julga
mentos, as decisões repon
tam do balanço e n tre a

acusação e a defesa, nas

democracias o regime se

movimenta com os saldos
da vontade coletiva, apu
rados pelos partidos polí
ticos.
«Uma andorinha só nâo

faz verão». O partido úni
co é caraterÍstica totali
tária.

Convenhamos, no entan

to, que a estação mais
quente do ano não póde
ser anunciada por uma an

dorinha e um morcego, ou
por uma andorinha e uma

coruja. E, também, que, se

as andorinhas não apare
cerem, a térmo, deixe o

verão que o outono se pro
longue até a primavera.

...
* *

As oposições, na demo-
cracia, são as válvulas de
controle dos govérnu, Este,
de sua vez, é exercido pela
agremiação partidária que
maior confiança mereceu

do povo. As válvulas de
controle, no mecanismo de

mocrática, miram a dar à
máquina administrativa o

mais perfeito funcionamen
to, Parte que são dêsse
conjun to, elas agem corno

auxiliares de uma produ
ção ideal, qualitativa e

quantitativamente,
Mas se o controle não

funciona? Se vive emper
rado pela {erru_gem do rea

cionarismo? Se o sabotam
os anarquistas, os inveio
sos, os insanos mentais?

Se os apedeutas se fin
gem de cultos especializa
dos? Se a má-fé substitui
a sinceridade?
Que fazer, nesse transe?

Parar e pedir falência.�
Nunca' Isso seria a inver
são dos valores do acessó
rio e do principal. Seria
o iugo do menor sôbre o

maior. Seria, nada menos

nada mais, que a tirania
minoritária. Cumpre, en

tão, seguir com aqueles que
inspiram confiança.

*
* *

Não passam
intrigas

RIO, 2;' (Via Aérea) - Falando á Imprensa sôhre
as notícias de que os Estados Unidos e a, Inglaterra esta
r'iam proeessando entendimentos com o Brasil e outros
países pura a uquísíção de bases permaueutes em terrí
tôrío mlf'iolwl. o mínístro (la, Aerouáutíca declarou e

•• XiI.la existe em relação ás bases em 'IlOSSO país.
E:,:-;HS notícias, no que tOCH no Brasil, não passam de in
trian•.\8 lIas.'s con-truídus ern nosso território' pelos
nurre-umeríen nos já nos roram entregues, em sua maio
da. Esta lIIOS l'eeeJiendo as ha�,es de forllla parcelada, á
IHHUda que pI'C}H1l'amOS pessoal em coillições de mane

.1ar todo () seu mecanismo. Essu a razão da. permanência
ainda, 11m IWSS() terrttõrío, de -norte-amerícanoa",

As válvulas de controle
têm vida autônoma. Tra
balham, se quiserem. Sen
do trabalho honesto, não

)lá recusá-lo. Sendo ausilio
reticencioso, de intenções
subteTl aneas, não há acei
tá-Ia. Manobra política não
é cCJlaboração. E a siste

matologia oposicionista é

inconsentânea ao regime
democrático. Os que pen
sam em contrário «ou são
inconscientes ou ignoran
tes», da função social e

política das minorias.

1) (iEXERAT" O()Il'I TrDO WXORA_

1l1O. :!H (na Aérea) - .\. propôsíto das notícias,
jil'j\{'('dt'lItes dt' Londres, em que se dizia. estarem os go
'l'nws da (;I'ii-Rl'etauha e dos Estados Unidos dispostos
il {'om�)j':tl' hllSf'S aéreas permaneutes no Brasil, Açores,
í�n 'flllíint! ln, Ixlândia Co no sul da Arábia, o general Hois
'lfolljeÍl'o declarou não ter conhecimento de tal proposta
(' julg'ur tal notícia sem () menor fundamento.

NOVO PROTESTO CONTRA PRESTES
P. Alega'e, 25 (E.) - A díre- colocou-se contra a pátria bra

toda da Ala Trabaíhista do sileira. Rspeitosas saudacões
Partido Social Democrático, - Pela Ala - João Batista da
dentre seus membros presen- Silva, José Carlos Piantá, Pau
tes em sua sessão realizada lo Siqueira, Jociack Elliott
ante-ontem, entre diversos as- Edgar Nascimento, Jorge Cor�
suntos tratados e deliberados, rea da Rosa, Pedro Moreira,
resolveu que fosse passado um Dorvalino Nunes da Silveira".
telegrama ao senador Nerêu

I Ramos,
líder da bancada do O Loide reintCiarà,

Partido Social Democrático, breve, os servicos
em protesto ás declarações do para a êuropalíder comunista Luiz Carlos
Prestes. Rio, 25 (Via Aérea) - O di-
O telegrama da Ala Traba- retor do Loide Brasileiro de-

lhísta é o seguinte: clarou á imprensa que dentro
"Senador doutor Nerêu R'a- em breve será reiniciado o ser

mos - Assembléia Constituin- viço de navegação para a Eu
te - Rio - A Ala Trabalhista rapa.
do Partido Social Democráti- -----------

co, fiél aos seus princípios cris- Batismo do maiortães e demOCl'áticos, protésta
veementemente perante vos- porta-aviões dosência ante a atitude repulsi-

mundova e anti-patriótica tomada
pelo comunista Luiz Carlos
Prestes, que, para servir inte
rêsses Rússia Soviética e pagã

Belfast, 25 (U. P.) - A
princesa Elizabeth batisoru ho
je, aqui, o "misterioso" porta
aviões'''Eagle'', que se julga ser
o maior do mundo. Foi man
tido pelo Almirante britâni
co o maior segredo aCeil'Ca do
plano desse navio, mas espera
se que tenha um deslocamen
to superior a 40.000 toneladas,
podendo t r a n spa r t a l' 100
aviões.

Colidiram no ar
Luxemburgo, 25 (United) -

Dois aviões, de uma esquadri
lha de quatro. aparelhos fran
ceses, que faziam evoluções na

zona francesa de ocupação na

Alemanha, colidiram no ar,
sôbre a cidade Dalheim. Um
deles explodiu e caiiu em cha
mas, ficando o piloto inteira
mente cal'bonizado. O piloto
do segundo aparelho a,tirou-se
num paraquedas, mas este
não abriu caindo o piloto sôbre

Cem mil imigrantes
para· a Palestina
Jerusalém, 25 (U. P.)

uma cas:;t. Fontes chegadas ao comité

I
r

I I"t- anglo-americano que realiza

mpOS81Ve a PO I Ica investigações na Palestina de-

d t I d
clararam que a citada comis�

e con ro e e preços são acredita poder garantir a

Rio, 25 (Via Aérea) - Um entrada de cem mil imigl'an
! vespertino informa que é im- tes no país.
1 possiveI uma política de con- O govêrno da Palestina
! trôle de preços. Acrescenta apresentou á comissão um pIa

I que a experiência da COOl'de- no no sentido de dotar o país

I nação não aconselha essa po- com uma poderosa usina hi

llítica.
. dro-elétrica, canalizando-se as

Diz, depois, que são as se� aguas do Mediterrâneo atra�

guintes as medidas capazes de vés do mar Jordão, para irri
resolver a atual situacão eco- gal' uma área de 600 mil acres

nômica do país: LimhaT os exigindo isso uma despesa de

lucros, deter a inflação, limi- 600 bilhões de esterlinas. Pa

tal' os meios de pagamento e rece que o projeto foi conside-
fomentar a produção. I rado inviável.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRODIGIOS DA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA AGRICUL·
TURA

Grande interesse foi desper
tados pelos resultados das ex

periencias recentementes le- Estarão de plantão, duran
vadas a efeito com os hormo- te o mês de marco as seguin
níos vegetais que prometem tes farmácias:

'

reservar proveitosas atívída- 23 (Sábado à tarde) - Far-
ves ao produtores de vegetais mácia Santo Agostinho - Rua I

alimenticios. Os quimicos Conselheiro Mafra.
e biologos ingleses vem procu- 24 (Domingo) - Farmácia
rando conseguir a produção' Santo Agostinho - Rua Con
de um composto qui m i c o selheíro Mafra.
equivalente ao harmonia das 30 (Sábado à tarde) - Far-
plantas que dá cabo das her- mácia Esperança - Rua

con-,vas daninhas. Depois de ínu- selheiro Mafra.
meras experiencias esses qui- 31 (Domingo) - Farmácia
micos descobriram o "Metho- Esperança - R'ua Conselheí
lone" com o ual foram trata- ro Mafra.
dos 18.000 alqueeires de cereais Ó serwco noturno será efe
em 1945, na proporção de 225 tuado pela Farmácia Santo
gramas por alqueire. Em con- Antônio, sita à rua João Pin
sequencias desse tratamento as N.
colheitas de trigo, cevada e

aveia, apareceram livres das
habituais impurezas cilvestres
de ramunculos e de toda a

classe de vegetação daninha
que florece nos campos dedi
cados ao cultivo de cereais. O
"Methoxone" é um agente qui
mico xterminador e seletivo
que estimula em excesso o de
senvolvimento das plantas da
ninhas fazendo com que estas
morram justamente em vírtu- \

de do seu crescimento rapido'
e demasiadamente excessivo.
Com a sua aplicação em esca
la elevada é possivel antecipar
se um consideravel aumento
na produção de cereais, por al
queire de terreno cultivado -
o que representa um grande
passo dado no sentido de me
lhorar a produção agrícola.

XXX
. .. os Estados Unidos pro

duzem quze o dôbro de petró
leo do resto do mundo?
... o primeiro navio mer

cante americano ancorou no

pôrto de Cantão, na China,
em 1784?

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando -------.------
tratadas em tempo, são males per�
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
t�is enfermidades. O Serviço Na
cienal de Doenças mentais

dispõe,de um Ambulatório, que atende gra
t'!itamente os doentes nervosos

ln.,dígentes, na Rua Deodoro 22 das'
às 11 ,horas. diàriamentc.

•

•••••••••

XXX
ELLAS ...
- Como? Já não tens (') dac-

tilografa?
- Foi-se embora ...
- Por que .....

- Porque surpreendeu-me
abraçando minha esposa ...

XXX
Graças aos modernos

processos químicos, a madeira
pode ser tratada de modo a fi
car altamente resistente ao

fogo.
- A teoria que Pasteur es

tabeleceu em 1870, de que as

doenças são provocadas pelos
germes, permitiu a descoberta
da causa da maioria das en
fermidades.

XXX
TRES RECEITAS
- Querido marido, tu estás

t?mando já o terceiro copo de
vinho, hoje e o doutor disse
que tu poderias tornar somen
um copo por dia.
- Minha querida, eu consul

tei, além do primeiro medico
outros dois, e cada um me re-:
c�itou um copo de vinho por
dia; portanto, tenho o direito
a tres copos.

Paulo Aberto

Aos nossos

Agentes
todo dià esta coluna

até o fim
-- Pedimos avisar por

telegra-Ima. quanda o jornal não chegar
no me.mo dia.

FARMACIA DE PLANTÃO

- ,

FILHA I MAE I AVO'
usar a
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Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-m�

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor, comunica
a mudança do seu coneultó
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde passa a oferecer
os seus préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de. endereço e envelope se

I ado para a reSpoita.

VIAGENS
FpoUs. -- Jolillvile

Saídas - 2 hora. da
madrugada

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER tVll ARA DORES

Alivia MS Cólicas Uterinas
Ernpregase com vnntltlUIDPIi-

1'8 comb-te r 8S lrrpg'ulf,rirhtdes
das flwçl)el' pvrtó dice- OIHi I"�

choras. E calmante t-' rt'I!\llati!lr
dessas Iunções.
FLUX()- ....EDA.1�INA. prll �lilt

comprovada t'ficácia. é muito re- Iceítada. Opve ser uf<õal1lt l'prD

confiança.

II
FLUXO-SEDATINA e01:"nl rli "'"

em toda parte.

Suspensas as experiencias
com

.

a atômica
Unidas, pois numerosos obser
vadores deverão participar das
reuniões de Nova York.
Pouco depois de ser dado à

publicidade êsse comunicado,
o presidente Truman, falando
aos jornalistas, confirmou a

nota e acrescentou que o adia
mento tem relação com os tra
balhos do Congresso, pois é

pensamento do govêrno favo
recer a presença às experiên
cias do maior numero de con

gressistas passiveis.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO Uil'll)l( Se' o que rhe

interessa c , rea lment e, uma pruvidência
para endne irar o que estiver errado ou

pat-a que alcorna falta nào se repita; e

:':.:"\0 o e:-:.::ândalo q.re a sua r ec lamaçãe
ou queixa ped-ra vir a causar, encann

nhe-a a SECÇ '\0 lmCl.Al\lAÇÕ as,
de O E�TAlJü, qUI:: o caso será levado

Sem d e rnora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v . s. uma informa

ção do resultado, emhura em alguns ca

sos não sej am pub1i('ados nem ri. recta

mação nem a pruvidcncia tomada.

I Joinvile- ..Fpolis.

I
Saidas 9 horas da manhii

Inforrn�ções nesta

redação

...::==�=====-

Washington, . j (U. P.)
Informou-se oficialmente que
as experiências sôbre a bomba
atômica, que deveriam ser rea

lizadas em Bikini, foram adia
das para dentro de seis sema

nas. Esse "teste" teria a cola
boracão de cerca de cem uni
dades para o corrente mês. Um
funcionário, que não quiz re

velar o nome, informou que es

sa medida foi tomada para evi
tar conflito com os interesses
da Organização das Nações
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RETIRARAM SUAS CAN[)f· .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, _- em vista da certissi- I

ma vitória do aperitivo KNOT.

Dr. ARAUJO
Olhes -- Ouvidos _. Nariz .

Garganta -. Cabeça - Pescoço

Reiniciou sua clínica à

IRua Nunes Machado 20,

18 Rússia e o Mediterrâneo
I Londres, (D. P.) - O l'a-. O "Izvestia" diz que as dite
dia de Moscou transmite um: rencas turco-sírias sobre Ale

artigo do "Izvestia" no qual: xandretta afetam as relações
frisa que a Russia. ínteressan- turcas com os países arabes O
do-se pelo temor dos sirios na jornal diz que a "Comissão de!Turquia, porque isto afeta a Defesa de Alexandretta e

si tua ç ã o do Mediterraneo Sandjak, assentada em Lata
oriental se aproveitaria das kía, enviou um telegrama ao

atuais negociações díplomatí- Presidente da República siria
cas para legalizar o controle dizendo que os arabes do Sand
dos turcos ao porto-chave de jak, injustamente apartados
Alexandretta. O "Izvestia" diz j da pátria, a Siria, pedem que
que os temores manifestados sejam devolvidos ao seio ma

neste tocante tem a sua base, terno. Telegramas do mesmo

pois a maioria dos jornais si- teor foram enviados ao minis- '

rios mantem uma atitude se- tro do Exterior da Siria e aos

vera para com as intencões da ministros dos Estados Unidos,
Turquia em estabelecer rela-, Inglaterra e União Soviética
cões diplomaticas com a Síria. na Siria".

Concursos

Artigos de ReclaC'ão

D. F.•�QUlNO
Notas ela Prefeitura
Viela Escolar
F'a tos Policia is

Vida Social
Vida Feminina

Religi�o
PEDRO l'.\UIJO 1I1ACH �UC>

Espones.
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Casa de Saúde S. Sebastião .. _ . . . HSS
Ass'istc ncin ?\1 tloi,cip.d .. ,." .• ,... 166-1
Hospital Militar ., , .. , •.... O" 11sr
'4" B. C. '" _.. 1530
Buse Aérea .

786,
i' B. 1. A. C. ..........••...... 1593
Capitania fIns Portos ., .. ",.,.,... 1380
1 (ó" C. R. 1608
Fôrça Pnlici;'] 1203
Penitenciár-ia ,' .. ".,., �.,.

1518·
"li .1��tado" . .. . .. . . • .. • . .. .. • 1023
"A Guzetu " 1656·
h Diário da '1'aJ'tlt'" .,., .. ',...... 1579-
L. H. A. 1643,

Emp. Eunere eia Ortiaa , .. ,.. l02j·

AI)VOGL\.l)()S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 .z:

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

I

Precisa de um empregado
i competente?1 - Consulte o nosso fichá-
� rio de candidatos a

1
g

emprêgos

�----�--------------------------------------------...

)

Deseja obíer
emprego?

Procure então a nOSS3 Gerêa.
da e preencha a nossa "ficha d.
informações úteis", dando tôdalt
as indicaçêes possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo <aJl
aos interessados na aquisiçã.o do
bons funcionários (as).GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de valor, do magistério caíarinense, já foram aproveitados para, em

.comíssâo, chefiarem executivos municipais. Assim foi Alinor Côrte, em Canuiahas:

.assim Rodolfo Gerlach, em Brusque, Agora, o snr, dr. Udo Deeke, Interventor
Federal, poe, na Prefeitura do Tubarão, Adriano Mosimann, que já exerceu vários

c�rgos no ensino público, Inclusive o de Diretor da Instrução.

Vida Social
Anrversárfos e

SR. REINOLDO ALVES
SR:TA. �ÉA C�NHA . Com prazer, registamos, na

Festeja, hoje, �aIs uma pr,l�i efeméride de hoje, o transcor
..mav,era a genzíl srta.

Leal rer do aniversário natalício do

;
Cunha, funcionária do 'I'ribu-

ar Reinoldo Alves alto Iuucio- prêlo um luplenl. de
. nal Regia�al Eleitoral e filh,a �l�rio da Prefeitu� Municipal. deputado comunista

. do sr. Euclides Cunha, Secreta- O distínto aniversariante Rio, 25 (Via Aérea) - "Tri-
rio do Tribunal de Apelação do pelo seu fino trato, comp.eten� buna Popular" publica um
Estado.

>,:
cia 110 elevado cargo que despacho de São Paulo dizen
ocupa, e atenção que a todos do que a policia daquele Esta-

� SRA. ADAIR.MAR!INELE. dispensa, receberá, por certo, do desrespeitou imunidades
A ?,:ta de hOJ,e .regIsta o alll-j de seus amigos inúmeras de- parlamentares, prendendo e

versano. natah?lO da exma. monstrações de apreço e votos agredindo o suplente de depu
sra. Adair Martínele. de felícídade, às quais os

. de tado comunista Arruda Câma
*

"O Estado" se associam. ra, dirigente do PCR

*

SRA. lV[ARIA EVANGELISTA
Transcone, hoje, o aníversà- i Enlace

:rio natalício da ex:ma. sra. Ma- IVONI JAQUES _ CIRO ro, ativo e operoso gerente -da

ria Evangelista. MOURA filial do Banco Nacional do
,;:

Realiza-se, hoje, o enlace Comércio na progressista cí-

SR. BRAULIO LIMA matrlmonial da gentil srta. dade de ltaja:í.
Aniversaria-se, hoje, o sr, Ivoní Jaques, filha do sr, ÁI- Ss. Ss. destíuam-se ás Termas

Braulío Lima.
.

I varo Maríns Jaques, funcioná- da Guarda, no Município de

SRTA. FEf-'!SBINA ,!,ABOAS rio da firma Carlos Hoepcke Tubarão, onde farão uma, esta

Na efemeride de hoje, reste-
I S. A. Ind. Com., e de sua exma. cão de águas.

J� mais um,: p�mav�ra a

gen-, espôsa d. Heracilia Camargo
�

Em nossa Capital, onde o

ttl srta. Fellsl)l.�a 'I'áboas. Jaques, com o sr. Ciro Moura, casal Monteiro conta com
,.

_' funcionário do Banco Inoo, fi- grande número de pessoas de

SRTA. ZULMA GUIMARAES lho do sr. Virgílio J. Moura e suas relações, foram Ss. Ss.

Na data de hoje, completa de sua exma. espôsa d. Auro- muito cumprimentados.
maís uma festiva primavera a ra C. Moura.' *

prendada srta. Zulma Guima- O ato realizar-se-á às 17 30 SR. ALTINO DUTRA FILHO

rães. I hs. à rua Crispim Mira n? 90. Procedente da Capítal, Fe-
:;:

.
Servirão de .padrínhos, por deral, enco?,tra-se nest:a. cída-

SR,!,A. A:RACI R�SA , . I parte da noiva, o sr. Augusto de o sr
.. A'I�LI�'Ü Dutra Filho, al

De.�h�l hoje, ? alllverSaI'1� Roberto Jaques, sócio da Li- to �nclOuarlO do Banco do

natalícto da gentll srta. Arací vrarra Pedro Xavier & Cia. e Brastl.
Rosa. I exma. sr.a. GuttemberguLna S. S. que aqui está a passeio

:;:

\ Lang Jaques, e por parte do e em vi�L�a � sua fafrx:ilia, em!
SRTA. SILVI� NORO�A noivo, o sr. Alfredo Liberato breve VIaJara. para Porto Ale-

,�ranscor�·e.' hoje, o �nolver-I Meyer, funcionário do Ban.co gre, onde re8id�.
sano natalfcio da gentil srta. do Brasil, e sra. Ambrozina
Silvia Noronha, filha da exma. Garrido Portela íuncíonárta
sra, viuva Emília de Freitas do Grupo São José.
Noronha.
A distinta aniversariante,

residindo atualmente na Capi
tal Federal, onde é funcioná
ria dos Laboratórios Parke -

Davis, receberá por certo, de
seus parentes e pessoas de re

Iações, muitos .cumprlmentos.

Cr$ 98,00. Lindo sapato em camurça, de todas as côrefl.
Salto 5 e 6 1/2.

PASSAGEIROS PELO AVIA0
DA PANAIR

Dia 23, chegou 3. esta cída-
Viajantes de, procedente de Curitiba .. o

JÚLIO MARCONDES DE OLI- sr. Ângelo Seins, e com destí-
VEIRA mo a Porto Alegre viajou o sr.

Esteve em F'Iorianópolds, Serge Dan.iloff. \
procedente de Laguna, onde Dia 24, viajaram para São,
reside, o sr. Júlio Marcondes Paulo os srs, Laurentino da'
de Oliveira, alto funcionário do Costa Ávila e Evellna Ávila. ---------------------------

Departamento de Fiscalização Para o Rio de Janeiro os srs. Tremor de terra nos IlodesSRA. :MALVINA GELBCKE dos Portos e Oanaes, daquela Emílio Galloy, Osmar Severino '

.

.
.

.

Transcorre, hoje, o aníver- Cidade. Duarte e Argemiro Maya,
sárío natalício da exma. sra. >.< Procedentes de Porto Ale-
lIalvina Gelbcker, dd. espôsa i JÚLIO PACHECO MONTEIRO greI chegaram a esta Capital
do sr. Walfredo Gelbcker, atI-I Acompanhado de sua exma. os srs. Estevam Stehlo, Hélio
vo e conceituado representante I espôsa, passou, ontem. por F'lo-, Francisco Alberto Bíesemeyer

"
vm=rC ia 1. I :i1!.1l(1)()Es, o sr. Júlio Morrteí-] e Jorge Nohra.

Cr$ 98,00. Em. camurça preto, azul e havano.
Solto 4, 6 e 7.

BUENOS AIRES, 25 �L. P.) - Violento tremor de terra,
às 3S1 causou' alarme geral, mas sem fazer vitímas nem da
nos materías, em Cata�rca. nas vertentes orientais dos An
eles.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião
* :j: *

Catolicismo

e SANTO DO DIA I25 DE MARÇO
Anunciacão de Nossa Se- I

nhora
o

I
�o;n.emora�os hoje um, dos I

mistérios mals ínescrutáveis
.

de tôda a histôria. Lembra- I
mo-nos da inefável misericór-I
dia e bondade da SS, Trindade
que mandou-nos o Redentor.

Que adíantava-n o s termos
nascido para esta vida mortal,
se, depois de alguns anos de

vegetar neste planeta, íamos
passar uma eternidade no in
ferno? E, sem que fosse dada

satisfação congruente à Divin
dade ultrajada pelos incontá
veis pecados, dos miseras ho

mens, estávamos todos excluí
dos da felicidade eterna, aspi
ração írreprímível de todos os

corações humanos. Deus, en

tretanto, quer a coperação dos
homens na obra da salvacão.t
E a primeira a cooperar deveria
ser Maria Santíssima. De seu

consentimento 'dependeria a

nossa sorte. O Arcanjo lhe
traz a mensagem. redentora.
E, hesitando Ela, porque não
sabe como se casa a virginda
de com a maternidade, escla
rece o mensageiro: será por
obra do Divino Espírito Santo

que Ela será mãe; Jesus - tal
deveria ser o nome do Filho
não teria outro pai senão o

Pai Celeste, Tranquilizada e,
ao mesmo tempo, como que
esmagada pela grandeza de
sua dignidade, Maria responde
simplesmente: "Eis aqui a es

crava do Senhor; faça-se em

mim segundo a tua palavra.
"E, no mesmo instante, "o

Verbo se fêz carne" e comecou

a habitar entre - nós, O Filho
de Deus, a segunda pessoa da
SS. _. Trindade assumiu a na

tureza humana para nos sal
var.

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

IjillilSno I
I Grêmio Estudantil

�E.FL�XÕES No Bar no Lar «KNOT»
Ser esplrlta e despertar pa-

e Catarinense
ra a realidade; é sair das som- -

d f lt I Ccnvcccmos todos cs os.ociodolil

bras da dúvida e da vacilação nao eve a ar I para a reunião de A.aembléia Ge-

para as clarídades da certe- rol, a realizar'se dia 30 do corren-

ê

t f I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;.:;;=;;;;;;;=====;;;;=====;;;=;;;;;;=;;;;;;;;;;
- te. às 14 horas, no Lira Tenis

za; e rans orrnar-se �m co_ns- :-

-�
Clube, po ro fins de eleições. E' de

ciente de seus atos; e, enfim, QUER VESTiR.SE COM CONFORTO E ELEGANClA ? noto� aue, não tendo núm�ro
tornar-se digno de si mesmo, aufrcien+e para 1", convocaçao,

�����l:�;�:dE�!:i�i��11�� ftlfal-atarl·aPpROeCUrReE I-Ara & Me�lo I E�ig{b; ;tAó:�D:eI:sR's.mE�T{:Oo�R:uI:A��
dadeiramente civilizadoi:a, pOl'-1 N :1
que iluminada pelos potentes I Rua João Pinto, 16 __ Florianópolis

3 v. l

clarões da moral crístã.
-----------------------------------------------------

CHEGOU DE LONDRESépoca. Devemos a s. Bráulio a

primeira enciclopédia: 'pois,
foi por instâncias dêle, que st?
Isidoro concluiu o seu oornpên
dio das ciências. Nas suas car

tas deixou-nos Bráulío precio
síssimas informações sôbre a

Espanha. sob o govêrno dos

Visigodos. Bráulio coroou uma

vida laboriosa com a mane dos

justos aos 26 de .:\Iarço de 661,

Londres, (H_ P.) - .Já chegou ao - Fril::-idpz. ilTPg-ularWaíli's ou va-

BrasIl o n'l'utadu e e--perudc trata- , i-lauas, idade cr-íttca. obp,;i.dad!, ou

menre Oknxa ,
-- OJG1"a é hoje uma Ill",gl"i'7,a e xcexsi va», flacid('z da p(·jr

medicação ti.. l'.�c()lha uníve rsalmen- ! e (la {'Íltis, queda ou falta dI' turgi'll'
tr- reconhecida pelo SI'U alto valor da dos seio ... tõdas "',,'-'<IS defí<#iên·

terapêutico e pelu sua eficácia índís- oías, dr- origem glandular. na mu

cutível. - Okaxa fi base de Hor-mô- Ihee, Okasa encontra-se à '\I'J1(la nas

n io-, vivos. extraio,", de glândulas se- boas Drogadas e Farmácias:Infol"
xuai-, e '-itamjn3t> sctecíouadas. mações c pedidos ao Distr-ibuidor
combate Vig-ol'osamente todos os ca- • geral: Produtos _ Ar-na, .'\ v, Rio
sos li_2;ado!-o dn-e tameutr- a per-tuba- UI"UJ1PO, HlO -- Hío. Okasa tmporrn
çõcs das g-lânuJas g-enitais do apare- fio diretamente de Londr-es, pr-o
lho sexual co-no: Fraqueza sexual por-clona "irilidade, Fôrça e Vig-or
na idade avancad a ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho

til-o. no moço, se lintdade precoce, mem, -- F'elllÍnili<l,fÍ{le, Saúde e Be

perda de energfa, fadiga, fraqueza leza com as dl'ageas "OUI'O" para
mental er"" no homem. _ .

mulher.

8REVEMEt�TE
Reabertura de Lab::>rotório
Radio-Tecnico-Electron

Fundadf) em 1935
Muntagem de �(ídios, Arnpli

fka�cr'es-Tran8mi"o".es
l-ilaterial importado direta

mente dali U, S, A

Pro!)! ie tár io
Otom-ir Georges Bêhm
E:ectte - Tecnico - Profissional

forrr.odo no Europa
FlOrionópoli.

�U(1 loê o Pinte n 29 -. Sob.

Aquêles que se julgam su- cer o caminho certo que apro
periores á mulher unicamente xima o homem de Deus.

porque animam temperaria-
men�e um corpo masculino, \ Crendices e superstições não
cammham aceleradamente, podem medrar onde dominam

para sentir a fragilidade do a razão e a inteligência escla

orgulho humano, cujas con- recidas á luz dos ensinos do

cepções de desfazem em pó, Cristo, em espírito' e verdade.
ante a realidade dos fatos,
que são alguma coisa de só-

* * * lido e imutável, e compreender
26 de Marco I

então, que a superioridade
S. BRÁULIO BISPO das criaturas humanas não

FiJ.hos do século da técnica I
está no sexo, na prepotência,

e das ciências assim chamadas na fôrça bruta, mas se arnol

positivas, costumamos consíde- da á. moral que dignifica, Aá
rar as épocas remotas em que

I
humll�?e que, elev�, ao amor Aquêle que se oculta para

a Igreja levou os povos da EU-I aue edifica e a caridade que praticar deshonestidades, _I:;S

ropa para Cristo, como perío-
I sa�va� �m uma palavra: aos quece que todos os seus atos

dos privados das manítesta- pnnClplOS. eternos do Evange- são policiados por sua própria
ções da inteligência

-

humana. lho do Cristo.

I cons�iê�cia q�e é
,

rigorosa-
Entretanto, foram justamente mente Justa e inflexível na to-

as ministros da mesma Igreja Cor::hecel' c: .

Espiritismo é mada de contas. .

que fiseram os ,-,fundamentos possmr a fellcldade de conhe- OSCAR F. CARNEIRO

sôbre os quais -se eleva a tão
decantada cultura moderna.
Nos séculos 6, 7 e 8, p. ex.,

,abriga.va a .EElpa'Thha um gran
de númello de homens ilustres

que cultivavam as ciências e

as letras. Um dêsses era s.

Bráulio de Saragoça. Não sa

bemos quando nasceu - na

queles tempos pouco caso se

fazia de aniversários natalí
cios. Encontramo-lo, primeira
mente, como arcediago de sua

cidade pátria, onde seu irmão
----- -------------------------------

era Bispo. Falecendo êste, em
631, foi Bráulio eleito como

seu sucessor. Uma profunda
amizade ligava-o a stO Isidoro,
Arcebispo de Sevilha, um dos
escritores mais fecundos da

Quem nerdeu ?

oe E'FEITO SEG!.!OO

f INO�ENSIVO AS

CQ'ANÇAS f

A' nos.a· Redcção foi EntregUe
determinada importancio, achodo
frente a Soberona, a qual se cch a
á disposição. de quem a perdeu
Se até .ábado pró»imo não fer

procurada. e.tamos oure ri �OdOB:
pela pe saôo que Q encontrou, a

entrega-lo 6 Caix'3 de Esrnoloa ao.

Ind'gentell de Fpolill.Dificilmente se consegue es

clarecer a�g;u.ém quando ao
invés do conselho comedido e

Ida tolerância caridosa, se faz
uso do ataque humilhante e

ofensivo,

CONTA CORRENTE POPlJ:&:.AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPTTAL: íR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • FloriãnõpOlis

Ef'CRITÓRIO JURíDHJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
:Qlretor: dr. EUsiário de Camargo -Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 -- Fone 54 -- Caixa Postal 54

EndC'reço telel!'ráfieo: "Rlibranco" - Lajes -- St9 Catarina

o Sabão

"VIRGEM ESPECI UDADE"
elA. WE'l'ZEL INDU�TR]AL-J()INVrLI�E 'CMarca reglsl

T ORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�istribuidores em

Floríanópo,Jis

Mais de 4.')� de todos os automóveis
e caminhões construidos IlOB Estados
Unidos são equipados com acumulado
res de fabri"uç2io Delco - preferidos
pelas s uas caracter is í icaa insuperáveis
de rendimento e durabilidade. Prefira,
'.an,h(,w, (Jura "eu carro um DELCO _

o acumulador dos 6 pontos de vanlagem.

Carlos Hoepcke s. A.

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o orcantsmo
minam a eller�ia., arruinam a saúde e d,��
bililum o cora\'âo,. Em 3 minutos, Mendacl),
nova Iórruula médica, começa a circular
no sangue. dominando rapidamente os n.�.:i
qucs. ni�sctc o primeiro dia começa a desa
parecer a diliculdade em respirar e volta
o SOIlO reparador, Tudo o que se faz ue
cessario é tomar 2 pastilhas de MendacG
ás rotetções e ficará completamente livre
da asma ou bronquite, A acão é muito
rupida mesmo que se trate de' casos rebel
des e antigos. Me"dcto tem tido tanto
t'xilo que se oferece com li garantia de
(lar ao paciente respiração livre e Iacíl ra
pidarnente e completo alivio do sou-imento
<la. asma em poucos dias. ji'eça MendacD,
110,le mesmo, em qualquer Iarmácta. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a�:.:::.n.
Agora tambem a Cr $ 10,00

Corrpio Lageano
Venda avulsa no

AGÊNCIA PROGRESSO

Tedas ,

s

Postal
,

------....----------------------------------------------
FORNITURAS E UTENSILIOS PARA

IOURIVEIS E RELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

'.Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
tear - Corda s , vidros para relógios, etc,

IPreços e prospectos com a
-

CASA MASETTf
RLa Seminário, 131 - 135 - São Paulo.

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'.rm�.tteo NILO LAUS
1I0je • lUlUUI.IIA _. ...............

............._.'.......a.celr.. - .�,-� n

.Artls0ll .. lIoftoaeU.
......�lIaa.. , ........................... ......,..

Julgamentos realizados em

sessão de ôntem:
Recurso criminal n. 5,240, Ida comarca de Rio do Sul, re

corrente o dr. Juiz de Direito e

recorrido João Pereira. Relator
o sr. des. Urbano Sales,
Foi dado provimento ao re

curso, para reformar a' senten-I
ça e pronunciar o recorrrdo I
como incurso do artigo 120 do

Código Penal. A legítima defe
sa pa�'a ser reconhecida in li
mine na fase da pronúncia,
faz-se mister que se apresen
te extreme de dúvida, e nos

autos não resulta evidente
mente demonstrada.
Recurso criminal n. 5.243,

da comarca de Biguaçú, re
-

corrente a Justiça e recorrrdo
José Jacó Pereira. Relator o

sr. des. Urbano Sales.
A Câmara Criminal deu pro

vimento ao recurso, para re

formar a sentença recorrrda,

ti1!��:�::::I::�i::�:: �::�t�:����d;fc�!!�t��: rÕr.JÕãOiãSJiButomÓveis ((Pac�ard» -1946
ria comarca de Caçador, re- naro�·e;�:�i�;�:!e'im�eIl:!��� � Ramos

_I
Modelo Cllpper

correntes e recorridos Zulmira Habeas-corpus n. 1.600, da �Caralp e a Justiça. Relator o comarca de Mafra, em que é A D V O G A D O Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e amigos
sr. de�, �uede� Pinto,

., impetrante e paciente Alíre- � Rua Correia Pinto. 11 que fômos nomeado dlstríbuídores gerais, dirétos, no Estado
Decidiu a, Câmara Criminal, do Oleniski. Relator o sr. des. t � L A J E S de Santa Catarina, dos afamados automoveís "PACKARD".

negar provrmento ao recurso I Silveira de Sousa. ,I � Os prímeíros carros, madelo 1946, já encomendados para

in�erposto pelo �inistério Pú-I O Tribunal por unanímida-Jj Santa Catarina � embarque dos Estados Unidos, deverão chegar a Florianópolis
blíco, para �onflrmar_ a sen-I de, concedeu a ordem ímpetra- ococacoaoocxxx>oo_ dentro de 60 dias, aproxímadamcn: c,
tença �ecorrlda e nao tomar) da, por haver o paciente cum-,

Seus preços serão calculados de maneira a que a compra
conhecimento do Arec�rso da, prido a pena que estava su- de um "PACKARD" não mais constítúa prevílegío de classe.
acusada porque fora �nterpos- jeito. I Assim, aguardem nossos clientes e amigos a grata apor-
to �ora do prazo ,preflxado no Habeas-corpus n. 1,601, da. tunídade de escolher um 'magnifico "PACKARD".
artigo 586, do Cód. do proc.1 comarca de São José, impe-I Florianópolis, 23 de março de 1946.
Penal. trante o dr. João José de Sou- l\'IAC'HADO & CIA.

, Apelação criminal n
'. 7.513, I sa Cabral e paciente Antônio

da comarca de S. Fr�ncIsco �o
I
Manoel Ventura Farias. Rela

Sul, apelantes a Justiça e Joao ter o sr. des. 'Luna Freire.
Duarte e apelados João Duar-, Foi por unanimidade, con

te, a Justiça e outros. Relator cedida a ordem impetrada. por
o sr. des, Urbano Sales.

I incabivel o recurso interposto
Anulado o processo desde o pelo Ministério Público.

interrogatório da instrução ':' ':' ':'

.crímínal por r;ão ter sido dado I CÂMARA CIVIL
curador ao reu menor e con- i Julgamentos realizados nela

f�rmar a sentença absolutó-I Câmara Civil, na mesma'"da-
nas dos demais reus. ta:

- .

Apelação criminal n. 7.502, Apelação de .desquite n. 410,
da comarca de Blumenau, da comarca da Laguna, ape
apelante João Benigno- de Oli- lante o dr. Juiz de Dir.eito e Iveíra e apelada a Justiça, Re- apela.dos Paulo stuppç e sua

_

lator o sr. des. Urbano Sa- mulher. Relator o S1'.. des. Sil-
leso veira de Sousa. ção, e que a taxa judiciária se-

Foi dado provimento á ape- A Câmara negou provimen- ja completada na base desse
lação, para anular o processo to á apelação, para confirmar valor.
por defeito da citação inicial. a sentença que homologou o Apelação de desquite n. 411,
Apelação criminal n. 7.527, desquite. da comarca de Florianópolis,

da comarca de Blumenau, ape- Apelação de desquite n. 413j apelante o dr. Juiz de Direito
1antes Manoel Schwartz e Val- da comarca de FIorianópolis, e apelados Políbio Afonso de
demar Montagna, vulgo Má- apelante o dr. Juiz de Direito e Cysne e sua mulher. Relator o

, rio e apelada a Justiça. Relator apelados Alvaro Vieira Geva- sr. des. Silveira de Sousa,
o sr, des. Guedes Pinto. erd e sua mulher. Relator o Negado provimento á apela-
A Câmara C.riminal não to- sr. des. Alfredo Trompowsky. ção, para confirmar a senten-

mou conhecimento do recur- Decidiu a Câmara Civil, pre- ça homologatória com restri-
so, por ter sido interposto fo- liminarmente, converter o [ul- ção.
Ta do prazo legal. gamento em diligência, para Apelação de desquite n. 412,

:::
que os autos baixem á co- da comarca de Blumenau, ape-

TRIBUNAL DE APELACÃO marca de origem, afim de que l lante o dr. Juiz de Direito e

Em sua sessão' extraordiná- os interessados dêm valor aos apelados José Pais de Farias e

ria de ante-ôntem, o Tribunal imóveis do casal para que se- sua mulher, Relator o sr. des,
de Apelação julgou os seguiu- ia calculado o imposto de Luna Freire.
tes habeas-corpus: transmissão devido pela des- Confirmada a sentença que
Habeas-corpus rs. 1.599, da quitanda, na proporção do homologou o desquite por

comarca de São Joaqulm, im- que recebeu além de sua mea- mutuo consentimento.

I
I

I
! s

CasiIniras

T
��fl t\ k�' Pl-�I T 1b�, I

�. iJ 1...,d _ __.J . ....,;
-"��

Rua Conselbeiro Mafra, 36�'� loja e sebreloja - Telefone 1514 (rede interna)
51 --- End� Teleg.: uScarpelli» -.- FlorianópolisCaiJf3

e

- -
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RELAMPAGO Dft CIDADE ���r1��: ��:�raDtes
Sob a presidência do sr. Walter Lange, efetuou-se, ante-ontem, �,Hl����;.:,!�r��lmir!�:
na sede da F. C. O., a reunião dos represe�tantes dos. clubes v�,:�:�F�l:;�:r���ii:
amadoristas da cidade. En,lre o�tros assuntos �ICOU �esolYldo que l�if1:F�:�1t�L��F��1:!
antes do campeonato sua realizado um «Torneio Relampago», com �;i:��t�U ��';;';�id�equg
4 J·OAOS por semana sendo dois aos sábados e dois aos domingos ���,��sfa:�!l����a�evi���X: i���

9 ,. - ra para o Brasil tecmcos e es-

pecialistas, imigrantes e repa
triados brasileiros.

I �

-

.---- ----�

Registo de rádio
li Diretoria Regional dos

Correios e 'I'elégrafos de San
ta Catarina. avisa aos senho
res possuidores de receptores
de roma-recepção, que o prazo
para o registro sem multa des
tes aparêlhos, expirará a 31
do corrente mês de março. A

partir de 1 de abril serão re

gistrados com multa de Cr$
ros jogos do "Torneio Relàm- 25,00.
pago", a iniciar-se em abril _ "... "._ "" , __.....

vindouro, ficando assim tabe- Està pior dolado:. . I _

D.ia 6 - As 13,30 horas: Fl-
que a do RIO

guelrense x Caravana do Ar; ." e-
• ,

•

•

às 15,30 horas: Bocaíuva x RlO, 2::> (V� Aérea) -, A .81-
Atlético. tuação em Sao Paulo esta pl(�r
Dia 7 - Às 13 30 horas: I que a do Rio diz um vespern

Avaí x Paula Ram�s; às 15,30lno, acrescentando: '�Os e�plo
horas: Colegial x Vencedor do l-adores do povo est�o agindo
jogo Figueir.ense - Caravana' abertamente na cap�tal ban-

do Ar. deírante". O vespertino r�pro-
r

• duz a fotografia de um pao de
IVAN E LAURO INTEGRA-, TORNEIO RELÂ}UPAGO foi disputado em 1916. 'NO PACAEMBu

20 centavos, vendido em São-
RÁO O PAULA RAMOS Prosseguindo o "Torne-io - Que a primeira disputa de .t:n�e-onte�,. no magestoso

Pauio que é menor que UI1íl.
Esta:mos seguramente infor- Relâmpago" carioca, sábado futebol rios Jogos OlimPicOs'le�tádlO �_UUl�l�l do i�caem- dedo.'..mados de que os jogadores defrontaram-se Flluminense e em Londres, deu-se em 1908. bú, .em ao a. o, Q plran�a _

Ivan e Lauro, que no ano pas- São Cristóvão, vencendo o prt-] - Que os baianos já vence-I �gI�UF e�pa�l com °d Sa� Companhia Telefôsado defenderam o Ritz e o meiro, pelo escore de 3 x 1. Oram UJ?- campeonato brasileiro: a: o . ., pe o escore ·e ...

Colegial respectívamente, ves- jogo feriu-se no campo do Vas- Tal teíto deu-se em 1�4, sen- a .

nl'l� "atarinensetirão êste ano a jaqueta do co. do o quadro campeão assim
SERViÇO DE

UHI \I
Paula Ramos. Ante-ontem jogaram Amérí- constituído: De Vecchi, Popi e A'�bcm-se à disposição dos

�,
ca e Botafogo, no campo do Bisa; Mila, Guga e Goia; Ben- METEOROLOGIA S4'S. Acionistas de.ta Com-

AGUARDADA A CHEGADA Vasco, empatando por 1 x 1. ItinhO Bairna, Guarani, Novi- Vál;da até QII 14 hora. do dia 26. pon h i o , em sua sed e
,
à Pr-o-

DE GALEGO .... d B ��.., ha e Alzníro ça 15 de Novembro! na. 8, os
, l�O campo O O'Ui:W.ogo rea- n .. Tempo: Bom, .ujeito a ligeira

Informa-nos que, para a Iizou-se, também, ante-ontem, oi: in.tobUização; documentos de que trata a

temporada. amadorista do cor- em prosseguimento do mesmof OS PRUIEIROS JOGOS DO Yento.: Do quadrante sul, com art. 99 -do Decreto lei nO.

rente ano, 'o Caravana do A:r, torneio, o jogo entre Flamengo "RELÁMPAGO DA. CIDADE raTJa.da:,_freatcaa; t
,. 2.621! da 26 de settsmbro

, m..
_ra Ufa. ex rema.: maXlm(" d 1946vice-campeão de 45, espera e Vasco, terminando com a vi-j pera.llte os representantes

1251 miníma, 17.8. 8FIo! i�nóP()Jis, 25 de mar-contar com o concurso do ex- tóría do segundo, por 2 a O. I dos clubes amadoristas da cí- •

celente "íusíde-rtght " Galego, São os seguintes os restan-1dade, na reunião de ante-on-] TOME APERiTIVO ço ce J 946.

ex-defensor do Avaí, e atual- tes jogos dO.
torneio: Amanhã te � sede da F. C. D., foi pro-I

K N () ri.....
A DIRETORIA

mente no R:io. . -. América. x FI�meI�go')e Bo- cedido o sorteio dos 4 primei-I
. 1 C

-

d "
Os esporttstas da Base Ae- tafogo - Vasco ; Dia "'0 -

_ _
- -_ &_&.. __ onveD�ao a nS-

rea aguardam a chegada do Botarogo x Flamengo; Dia 31
Cíaes ODEO ' PEnIAL qoerda .Demo"rát.·"apopular "player

"

que se dará - América x São Cristóvão e � - r..·• K \I I" \I
dentro de breves dias. Fluminense x Vasco; Dia 3 H O J E Rio, 25 (Via Aérea) - In-

* (abril) América x FIumínense CL�E QDEON tensírícam-se OS trabalhos pa-
FESTEJARA O RIACHUELO e São Cristóvão x F'Iamengo. às 7% horas ra a Convenção da Esquadra
O DECÊNIO DE SUA MAIOR * Empolgante drama, mostrando os dois lados da vida de Democrática" a 7 de abril prê ..

CONQUISTA É B01l1 SABER... um grande artista. ximo, nesta capital. Constí-
Em comemoração á passa- - Que o futebol surgiu em INTERMEZZO, a melhor interpretação da genial atriz tuír-se-á em partido autôno ..

gem do 100 aniversário da cou- Parfs em 1891. Ingríd Bergman.n ao lado do famoso Lelie Howard. mo, afastando-se da UDN, 11
quista do Campeonato Brasí- - Que foi o Uruguai quem Preços: 5,00 - 3,00 - 2,00. Estados e o Distrito Federal..
Ieíro de Remo, realizado em venceu o primeiro Campeona- Censura: Até 14 anos. I'epresentar-se-ão com delega-
Salvador da Baía, pelos seus to Mundial, em 1930. O 2° e 3° • • •

ções de 3 e 10 elementos.
valentes remadores Orlando campeonato, realizados em H O J E
Cunha, Décio Couto, Aurélio 11934 e 1938, foram vencidos CINE IMPERIAL
Sabino, Otávio Aguiar e Joa- pela Itália. às 7% horas
qudrn Oliveira, o glorioso C. N. - Que são os seguintes os Um filme que pode ser visto duas, três ou mais vezes!
Ríachuelo fará realizar gran- clubes que venceram o Cam- REFENS
des provas de remo no dia 31, peonato Catarínense de Fute- com

de maio do corrente ano. I bol, desde a sua instituição: Louise Rainer e Auturo de Córdova.
* 1927 - 1928: Avaí ; 1929: Ca- E mais os 9° e 10° episódios do grande seriado VIGILAN-

CARAVANA DO AR X BO· xias; 1930: Avaí; 1931: Lauro TES DA LEI.
CAIUVA Muller; 1932: Figueiremse; Preços: 2,40 - "único".

Ante-orutem, no estádio da 1933: não foi reaLizado; 1934: Censura: Até 14 anos.
F. C. D., deframaram-se os C. Atlético Catarinense; 1935- 5a FEIRA
quadros do Caravana do Ar e 1936-1937: Figueirense; 1938: Simulta.neamente
do Bocaiuva, saindo vencedor Cip; 1939: Figueir�:mse; 19'W: I ODEON INPERIAL
o segundo, pelo escore de 2 x O. Ipirallga; 1941: Figueirense; J

TOUREIROS
Em nossa próxima edição 1942-1943-1944-1945: Avaí. oom

darem�s maior,es detalhes SÔ-I - Que o �imeiro Oampeo- Stan Laurel e Oliver Hardy (O gordo, e o Magro). A du-
bre o Jogo. . nato Sul-Amencano de IDutebol pIa do riso.

TORNEIO

o PRECEITO DO DIA

Direção de PEDRO PAULO l'vlACHADO

o NOVO PRESIDENTE DA F_ V_ M. S. C.
Vom a renúncia do sr, João E. Moritz, assumiu as eleva

das funções de Presidente da Federavão de Vela e Motor de
Santa Vatarh18, o nosso brilhante colega de impre,nsa, prof.
Flávio Ferrari, secretário da f. C. O., ex-diretor da secção
esportiva da «4 Sazeta» e diretor da Academia de Comércio.

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAl

Para forçar a alta
do cba'rque
Rio, 25 (Via Aérea) - A po ..

Ucia realizou uma diligência,
hoje. no c.entro da cidade,
apreendendo 3 mil quilos de

charqu-e. a 1 é m de grande
Quantidade de iambo. As mer

êa.dJrias foram escondidas pe-
.

t c

1\0 conerClan e para lOTear a
� �<:ta C:2 l:��eÇO.

INDISPENSÁ ITEL À VIDA
o. sêres vivo. têm necelillidade�

do oxigênio, Sem êlea não pode ha
ver vida, Na e.pécie humana, a

oxigênio é levado aos pulmões pelo
ar que se rellpira.

Procure re.pirar ar puro. abun
dantemente, dando ao orgoni.mo
o oxigênio de que precisa. SNES.

No amistoSG realizado anle-ontem, no estádio da
F. C. O .. o Bocaiuva venceu o Caravana do Ar

pelo expressivo escore de 2 x O; ..
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EDITAL

Edital de praça, com o prazo
de 20 dias

O Doutor Maurílio da Costa
Ooimbra, Juiz de Direito da
Comarca de T'íjucas, do Estado
de Santa Catarina, na fórma

-- "" _-,.._ " --_.&.,& ,.._ &.&.� :""" da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o

presente edital de praça com

o prazo de vinte (20) dias vi
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e rern OU dêle conhecimento ti-
anua

t;:;- d�-ie���f�l�Oi���eb;�I;atal11en. verem, que, no dia vinte e dois
Fisioterapia -:- In íra verme lho, I (.22) de abril próximo ás dezConsulta: Vitor Me+retes, 2S.· .

'

Atende diariamente às 11,:'0 ns (10) horas nesta cidade e Co-
e. à �;i\�. ���ai\l���o:";j(itliante marca de 'I'ijucas, á porta do.

Fone 10U7
,.

edifício da Prefeitura Muuici-----

DR. MADEIRA NEVES pal, o porteiro dos auditórios
�redico especialista em DOENÇAS

I
trará a público pregão de ven-

nos OLHOS ,. • t
- .

Curso rle Aper'fe k-oarneu t c e L011- (ta e ar I ema açao, a quern mais
ga Prática no Hio de Jnnetro der ou maior lanço oferecer
coxsr r.ras - Pela uu.an ná:

I .

diar lamen t e d as 10.30 ü, 12 hs. à acima do preço de Rua avalia-
:,�J "Je6 "�����() �s t,'ri\!�7'i,1�;�1;{li)�

I
ção, o imóvel abaixo c1iscri.mi.

�5(.J)I�/(}t�(irin� li�e�lclZ�lir�l:üOlt;;-;; nado, separa(.lo, para. pagamen-Prosídente Coutinho. 58 to das custas do arrolamento

DR-:-iiÃRIO WENDHAUSEN I
dos bens do fÍ1:adO Joã�, Vicel:= i,\I('(:i�() rio \"pntl'') .IR Saúde e Di- te dos Santos. UU1 teu eno SI

',elo". d o f1f)-?it;l�
.• 'il'rÊ'u .1 t�11l0S" tnado e. III "Gal�l'a", dêste

mU-1U.L'\lCA :llJ!.llfCA de ad n l ro s e .,.

t t t«rtauc-as
. nlC'lplO, C0111 se en a e se e

«(:���;�.1;!:JE�\))llf�il;� .. i�1.i�lêS;. 14 (77 ms.) metros de frentes e

IQ"hlilo"') os fundos que se acha]', com al_·()'\:SL·T.TA�': c.b:--: -1 ;),,, í) horAS
!li' ":'í)J:: Cf \. n. F("lipe Si"hnio', área de vinte e se is mil e sete-

�3S - Font�: }na�1l.131 �J2
ce-lll.OS e o it.en.ta (26.780 ms2)

DR. BIASE FARACO l1l e t r o s quadrados, fazendo
Médico - chefe do Serviço de frentes no "Ribeirão da

Galé-ISifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SÍFILIS ra ", fundos com terras de Elias

AFECÇõES URO-GI<J"'lTAIS José Dias, extrema ao leste,DE A�IBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- com terras de Líno Cezário de IVIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 I1s. - R. Simas e; ao oeste, com terras

Felipe Schmidt, 46 d S b tíã J 'M tiRES.: R. Joinvile. 47 _ Fone 1648 e e as lao ose ar HlS, a-
valiados a um centavo o me

tro quadrado e todos por du
zentos e sessenta e sete mil e

oitenta centavos (Cr$ 267,"80).
Quem dito bem quizer arrema-
tar, compareça no local, dia 2.a CONVOCAÇÃO
e hora acima mencionados. E, Nâo lendo comparecido número legal de associados para a realiza-
para que chegue ao conheci- cão da assembléia geral ordinária marcada para 21 de Março corrente,
mento de todos, mandou expe- os senhores associados são convidados a se reunirem em assembléia ge
crír o presente, que deverá ser, ral ordinária, em segunda convocação, ás 14 horas do dia 30 do corren

fixado no lugar do costume e te, na sede do Banco, á Rua Tra,�ano n. 16. afim de deliberar sôbre a se-

reproduzido' na imprensa de guinte ordem tio dia:
Florianópolis. Dado e passado l0 _ aprovação do halauço e contas do exercício de 1945, parecer
nesta cidade de Tijucas, aos do Conselho Fiscal c relatório da diretoria.
dezesseis (16) dias do mês de :!() _ eleição do Conselho Fiscal para o excrcicio de 1946.
março do ano de mil nOVeC€l1- :lO _ outros assuntos de ínterêsse da sociedade.
tos e quarenta e seis (1946). Florianópuli s, 22 de Março de 194G.
Eu, .Rodolfo Luiz. Búclw]e, - p, BANCO DE cnsnrro POPCL"-H E AGRíCOLA DE SANTA CA..

escrivão, o fiz datilografar e o TARINA.
subscreví. Selo afinal (ass) - iMaurílio da. Costa Coimbra.
Juiz de Direito. Confere
com o original, afixado no lu

gar do costume, ao qual me

reporto e dou fé.
Tijucas, 16 de março de 1946

Rodolfo Luiz Búchele

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA lUf;DICA El\l GEUAL
Doenças elo coração, pulmões, fl
gado, estômago, intestinos, rins e
llemais orgãos internos de adultos

e crianças
OO:S-SULT{lRJO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUJ/I.'AS DlARIAl'IfIENT:E:

das 15 ás 18 horas
ItESIDíl:NCIA: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
�RAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí
rurgía do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUI.TóRIO: R. João Pinto 7
Diãriamente das 15 às 17 horas.
RESIDf.;:\'CIA: Almirante Alvim.

36. Fone :'U. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infan til da
Assístência Munlclpal e de

Caridade
CLtNICA ;Uf�mCA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUVróRJO: Rua Nlmes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊ.'l\"CIA: Rua )1ar�l1al GU1·
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
cional de .\ledicina da Un iver's id.a
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia. e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital l' e-

deral
CLtNICA ;\flmlCA - DOENÇAS

XEHVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua F:elipe Schmidt. Consultas:

Das ]5 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
'lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GEHAJ, - ALTA CIo
!t.URGTA - !\fOJ,f;STIAS DE SE·
.... NHOHAS - PARTOS ...
Formado pela F'aculdado ele Medt
cínna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia elo estômago e vias bl
lIai'ês, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins. próstata, bexiga,

ütero, ovários e trompas. Varrco
cele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fel{)'e.
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te]. 1.598.
RESIDf!:NCI!\: Rua Esteves .ro

nior. 179; Te!. M 764

.JIJ"ÍZO DE DIREITO DA CO
l'tIAR.CA DE TIJUCAS

DR. NEWTON D'AVILA

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, tio

Río de .Janeiro
E S P E C I A 1, 1ST A

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirui-gía moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORr:\'o (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estrunnas, etc.
CONSULT,,\S: das 10 ils 12 e das

,

15 às 18 horas
RU.<\. NUNES l\f.'\.CH1\D(, N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clín ica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilrtaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO - Felipe Schmi
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID11lNCIA - Conselheiro Ma
f'ra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Afenção

Pcvo O seu dínamo ou

motor de' arranco
OFICINA ENALDA Escrivão

IPraça da Bandeira
ne. 37

REDUZA-A
,GORDURA
Por Um Novo Método

- .___.......... IIII ... = "taJ"- ................ w .. .

.�
1Id".

COMPANHIA "AlJANÇA DA RAtA-
Futl.da e. 157. - St<li�:' I A a �
INCEN,DI08 B TRA.Nfl.P{Hi:'1'l<;b

Cifras do .Baianço d� !944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 'h 9Jo.6l6,3n
,

,

Responsabilidades Cr$ 5978.4ol.755.97 I

�
(

Receta 67,o53.245,3n 1
\

Ativo « 142.176603,80 �
f.

Sinistros pagos nos últimos Iv aDOI!! 98,687.816.30
Responsabi lidades " 76.73640' 306,20

Diretores!
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fr9l1C1SCO
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

AO atpnder as r�stn\las de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
Inét0(lo seguro c r.<.�pido fie l'emover o
excesso de fei.1 gordw';L C0111ece a per
der peso na pl'imE'inl selnana e rnuitos
quilos ao 111(':':;, Basta tOlnar 2 pasti·lhas
.3 Vf>zes lJ01' c!:i\. í':ste no\'o lTlétodo, cha
lHano (i'!{)rm ..ode" traz nova vitalida
fl('. saúde e í: !'l('! .'..:.j�1 ('omo tê'llllbeJY, uma

ap,)l'encia atl'�tcnl(', ao (lissn!\.'el' a gor
dura. V. nJo S', ....;(? spntiJ'l corno pare
eel'R lO élnos t)l;:lis ,10VC'II1, Nào C neces
sado fazer l'f..gllllf' alllll(·nt.:u', neln usar
(�l'0gD.S c!l';..st:cas ou pra! ieRJ' exercidos
CIH excesso, .t\túa ,1jurla:;dO a nature-
7.;1. ]':"ornlodl&4 reduz :1 gOl'dura de
um 1l10c!O ,'�aJ'«nHd() COl110 V. ç!eseja.
P(,�·.l. Forlllode.. hoje nH'<.;nw. enl

qtl�tlqu('r rlnil�(.':a. A :IIoO"'isa �<1rantia é
á :�tJB n1ajo� protN:;}n,

Dis'!. S. í. P. Caixa Postal 3786 - Rio

CREDIÁRIO «KHOT»
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritórío para a rua João Pinto n·O S.

junto à Redação do «O Estado".

..............-- �.==== ..

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTEa
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócío contribuinte
.dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ ....••..•.•

Florianópolis, de .•.••••...•. de 194 .

.Norne por extenso � , , .. " .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

..........a. --..�

C '

1!etreal o Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

MAIOR CR s 6.:t50.00PREI'/Ií-O

Muita� b cntíícccões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

............aR •

Banco de Vrédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Lourival Almeida

Laboratório
(Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
farm. Narbal AlI,es de Souza

da Costa Avila
Dr. H. G. S. Medina

Farm. L.

Exame de sangue. Exame para verificação
de co.ncer , Exame de u r irm , Exame para'
verificação da gro.videz, Exame:<ie escarro,

Exame pa.ra. verificação de doença. de
l)ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.

I
�uto\'occinas e transfusão de sangues,
r.xame químico' de farinhas, bebida

café. água_, etc.

� ....

l�SCR l'l'úRIO JU'&íIHCO COMl:RCIAL
A'l!untolJ: IUl"ldicos·- Comercioia -- Rurois e Informativo.

Enderef.;H l'd. ELIBHANCO - LAJES � Santa Catarina.
Cotlllulte nos",! Organização ontes de .9 decidir pela com

'Jrn ou o·�nda de imoveis. pinhaill ou qualquer•

empreaa ne.te e.tado ;
Diretot': .- :')R. ELIS!ARIO DE CAMARGO BRANCO "

ADVOGADO
Hll,1 rn'l f: 'lgério. 51 - Caixa Postal 54 - Fone 54

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

fuhricont;>, e distriDuidot'9S das afamada. con.

facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grQn�
de sortimento de casamiras I riscados, brins
bons e barato.. algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente doa

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

Florian6poli.. - �FILIAtS em Blumenau e Lajes.

I
Imelhora. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do.

visita ante. de efetuorem .ua. compras. MATRIZ emI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGARÁ, HOJE, ÀS II HORAS, A EST A CAPITAL, EM AVIÃO ESPECIAL, O SR. DR. ERNESTO DE SOUZA CAMPOS� ,

MINISTRO DA' EDUCAÇÃO E SAÚDE. SUA EXCIA. QUE SE FARÁ ACOMPANHAR DE BRILHANTE COMITIVA, APóS UMA
PERMANÊNCIA DE DOIS DIAS NESTA (;APITAL; ONDE VISITARÁ VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE ASSIS·

TÊNCIA SOCIAL� VIAJARÁ PARA O NORTE DO ESTADO, SEGUINDO DEPOIS PARA CURITIBA.

f
:

Florlan6polb, 26 lJe

Cédulas de mil
cruzeiros «made
in Argentina» 1
Sarandi, 25 (Via Postal

Apareceram, nesta cida:de, no
tas de Cr$ 1.000,00, falsas.
Consta que um certo cida

dão do alto comércio deste mu
nicípío, depois de inumeras

Itentativas para se livrar de
uma dessas notas conseguiu'
passá-la na Coletoria Federal.

'

Felizmente o sr. Ney C. Pires,
exator dessa repartição fede
ral, constatou de imediato que
a referida nota não era ver- I
dadeíra.
Estas células de 1.000 cru

zeiros, dizem por ai que são
"fabricadas" na vizinha repú
blica Argentina e importadas f

•

para cá pela "gang" dá "go
:ma". A polícia ainda não en

trou em ação.

Nem morrer
se pode!
Rip, 23 (Meridional) - Est:_;,

encentrando a maior oposição
o memorial apresentado pela
Santa Casa de Misericórdia
ao .prefeíto Hildebrando Góes
solicitando autorização para
elevar os preços da tabela de
serviços funerários. Um jor
nal afirma que o enterro de
"primeira classe" custa Cr$
2.400,00. Pela abertura de uma
sepultura perpétua ,está sendo
cobrada a importância de mil
cruzeiros.

Marco ,!Je, 1946

Dr. Bulcão Viana

Santiago do Chile, 25 (Uni- Peronistas celebram vítériated) - Desapareceu a última a
testa coroada do Chile e, pro- Buenos Aires, 25 (U. P,)' _ de polícia anuncia que 56vavelmente, de toda a Améri-. , .

ca, a rainha Eva, viuva do úl- Os adepto� d� Peron "reallz�- bombas explosivas e 57 outras

timo soberano da ilha de Pas- i l'8;m, a prrmeira I?amfestaça_o de fumaça foram encontradas

ca, no Pacífico, hoje perten-' p�bllca desde o dl� das eleí- no apartamento de um estu

cente ao Chile. çoes, levaEldo a efeito uma d�- dant� de direito. D�sse o. co-

Embora a monar uia tíves- monstração pel�? ruas da, ,c1- mUl1lca�o que a b.a�lda Ioí da

se sido abolida há m�itos anos dade, em r�gozlJO pelo eXl.to I da depoís do COrr:LCIO e que �s
na ilha de Pasca S. Maiestade do seu candld��. O grupo d1S- bombas, be.m asslm como plS
conservava foro; de relleza e persou-s� paclflcamer:te' quan- tolas e fuz:s, foram

c c3lPtur�-,
gozava de grande veneracão do a pohcIa se .aproxlmou. , do.s. �odavIa, o. estudante nao

entre os indigenas. E bem }:>o., Um comUl1lcado da chefla fOl ate agora preso,
dia ser considerada um re

manescente de outros tempos,
pois faleceu com a respeitável
idade de 110 anos. I

j cassação do
registo do P .C.B.
Rio, 25 (Via Aér,ea)

Anuncia-se que o sr. Himalaia
Vil'lgolino,

. ex�p�ocurado,r do.Sert-a umT. S. N. vaI pedIr tambem a Icassação do registro da P. C.
B., devendo dar entrada

comI de, morte 'Iuma petição no Superior Tri-
bunal Eleitoral ainda hoje. I Rio, 25 (Via Aérea) - O se- I

S. Paulo, 25 (Via Aérea) - nadar Novais Filho declarou a
I

Chegou aquí o deputado Hugo um vespertino que equivaleria
BOl�ghi, que nos falando sóbre a um golpe de morte na econo
o pedido do sr. Barreto Pinto: mia, do nordéste a liberdade
de fechamento do Partido Co-I de produção do açucaro ACl'es
munista Brasileiro, disse não centou que não é contra a ins
acre?itar que o govêrno do ; talação de novas usinas em

pres]dente Dutra tencione fe-' São Paulo, porém, que a solu
char o Partido Comunista, fri-! ção do caso do açucar está no
sando: "Votal'ei contra qual-I critério de limitação da produ
quer medida tendente a coa:-

I

cão único meio de evitar' a
gir a liberdade de pensamen- cieb�ele na agrkultura do nor-
to". déste.

Oecidirão
Xoya York, 25 (Unfted) -

"Tcncjonamos firmemente
manter a paz e estou COUYI'U

ddo dI' que o conxegub-emos"
- (1('(']arou o sr. 'I'rvgve Líe,
�P{'I'!'t{iI'ÍO g!'ral da oxr, dis
COl'I'I'IHlo, ontem, no ;\[erropo
Iitau Clube. Lh- acr-ntuou a

amplitude dos trabalhos da
oxr, ])('111 pomo a necessida
III' de levar r-m considerações
l'ssas dtf'iouklades. pois -

<I{'!'CSI'PutOll - "sabemos que
cxlsrr-m djversn-ncta 1IOS POlI
tos IIl' vista elas gTélllIles )10'
tf>nd�1,s. Existl'IH tumbém di
\'I'I',�(lndéls dl' intt'I·(\ssP. O
IH'illll'ÍI'O objctf vo da Ol'g'anj-

, .

O ImperlO
"ação Í' impedtr que essas di- Ivergencías Sf' n-ansf'ormern
cm conflitos armados Interna-
cionais. I
Sabemos que isso SI'I'{i difi·

ctl, e algum conxlder-a III, 1111'S

mo, que P tarefa S('lII f's[ll'ran
cas, :\las possuímos [mportan
t ixxrma anila, a qual nenhu
ma outr-a orgunízucão jamais
possutu: temos o apôio dl' to
{los os povos do murulo, Ctn
queuru II<I!:Õ{'S, membros da
oxt, lleeitlil'ão 1'1II comum:

Iniío qU{"'PllJOS outnl gUl'rl'a".

I� PRI';C1SO COOPEiRAÇ".\O IliN'
THE OS ESTADOS (T:'\TDOS E ""\_

RUSSIA
"';]shin,gton, 2;j. ({'nit('(!) -

"Enquanto a Hll�sia. (' os "�s
tados t'nidos coope rar-r-m' ]la
ru a puz o 1111111(10 11;10 pstal'â
em lH·t'ig:o" - d(·clal'ou o g;('�:
IH'1'a1 "'aMI'I' Br-del Smith,
novo cmbalvador- alllPl'jcano
em :UOSC()lI. Sm ith ;]c{'ntuou
que o (11"-('1' de tndos os c-ida-

f az hoje ainda Um ano, moi. um
ano, que morreu o querido médico
dr. Bulcão. Personalidade inesque
cível pela bondade, pelo. virtudes
do desinterê..e. jà agora tão raraa,
o grande médico de Florionópoli.
vive sempre na lembrança da cida
de que tonto Ih. qui. bem. e.pe
cialmente no •• io dali familia. onde
o sua pre.e,nço. conseledoec não
pediu outra remuneração que
o boa amizade. e a .ati.lação
ie ver curados o. enfermo.,
Seria menoa ju.to não lhe os.i

nalarmo. Q memória, neilte dia.
chorado pelo. pebres, que foram
litEralmente roubadoll pela morte
do bondoaillsimo clínico.
,Eequecemo-noa atá de .izllr que
Bulcão Viana era General-Médico,
foi Presidente da A..embléia Le
gi.lotiva e Pre.ident. do E.tode

I durolJte algum tempo. Tão grande
lera o facultativo, que o. outro.
titulo., ee bem que muito honro
.0., não valem aquele que lhe nobi·
tou II encheu o IIxilltêncin!
Bem haja tão sagrado memória!

Serão aumentadas
as pensões do IPASE

1 h'lo, 25 (Via Aérea) - Fa-

Ilando á imprensa, o novo pre
sidente do' IPASE, sr, Osvaldo
Moura Brasil expôs o seu pro
grama de ação, afirmando
que as pensões serão aumen

tadas, intensificados os servi
ços de assistência hospitalar e

educacional e que o Instituto

I organizará planos de modo
que todos os associados pos
sam ter casa própria.

Morreu a última
testa coroada
da América

• Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Balista
Bonn8ssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Talef 16-3!

•

·da

golpe

paz
dãos que se interessam pelas
I'('la<:õ('s com a. Russla "Í' fa
zer todo o possrv« J para con
tribuir' no senttrlo (lI' estabe
}(>c(,J' hases (II' cooperncão."

O 110"0 embaixador ar-rr-s
centou que a mr-smn regl'a fie- '

VI' SI'I' aplicada aos cidadãos
�'odpticos e concluiu, dizendo:
"Devemos fazl'!' tudo o que
puder-mos a fim de asegUl'Cll' Ir
êxito das Xacões Untdas".

Aviso
Sociedade f.nônima �Dmer

cíaí MoeBmann

I
Acham-se d. dipPcllição dos SH.,

Acionistas o. documentos de que
trato ,., artigo 99 do Decreto Lei
n

'

2 627 de 26 de Setembro de
1840
Flo,ianópolis. 26 de Março de 1946

Huuo Moe! mann
Diretor Preaidente

Duvidosa a sinceridade de' Stalin
Washington, 25 (United) - nas relacões internacionais,

Depois das declarações de sta- em consequências das decla
lia ele que nenhum país QU ranças de sensiveis melhoras
exército deseja a guerra, a guem quer a guerra", rene

única dúvida que ainda paira vando-se a fé no mecanismo
no espírito dos estadistas pó- da ONU,
de ser resumida na seguinte Interpreta-se com bom au

pergunta: "Será que a futura gúrio a partida, amanhã, por
política da Rússia apoiará in- via aérea, para Moscou do

tegralrnente as declarações de novo embaixador dos Estados
Stalin?" Unidos na Rússia, general Be-'
Todavia, crescem aqui e3pe-1 deI Smith.sanças de sensiveis melhoras:' jl��,

Devem deixar a Inslandia
Washing:ton, 25 (U, P.) - das tropas americanas na Is-,

Henry Wallace seoretário do 'landia e as anunciadas nego
Comércio. em 'entrevista ex- ciações para a obtehção de
clusiva para a Associated. de- ,bases naquele país, ao mesmo

clarou que na sua opinião, os tempo que os russos abando
Estados Untdos deviam reti- nam a ilha holandesa de, Bor
rar suas tropas da Islandia, nholm, Wallace declarou: "A
"afim de contribuir para me- única interpretação que os

,lhOl'<:l.l' a Sit.ua.ção internacio- rl!ssos podem �ar à c�mtinua-'
lnal, especialnwnte no que se I çao da Islandla serIa a de

I·
refere à Rússia e à Escandina- uma ameaça didgida contra.,via", Comentando a presença, eles".

o Brasil dispõe, hoje, da' maior
Pleiteam o-a-u-m-e-n-to-j reserva cambial-ouro
de quotas pôra Nova YOl'k, 25 (U, P.) - 'O

I ' . ,

a matanca vice-presidente da Chemi�al que. o paIS sul-a:r:.lel'l�anO e

Corumbá, 23 (Meridional) Bank TI�uSt Company, C�ll:-l praticamente autarqUlco, _no.
_ Alegando fartura de gado t�n Jol111son, fez ?m relatono t?cante. aos. produtos �s::;e.?
em condições de ser abatido, sobre �s perspectlvaS?a eX-I Clas, PI etendendo l�nçal ma?
várias charqueadas dêste mu- ,portaçao para os palses, .do d,o� seus fund�s _pala a aqu�
nidpio dirigiram-se ás autol'i- ocidente europeu, da A�enca J slçao de maqUll1lSmOS e eq?l
dades competentes, solidtan- Latina e do Extremo OI'leIl:�e, I pamento

de tra�sportes. Gm·,

do permissão para aumentar ao falar perante a reumao ton �Oh�so? saller:tou que. 0"
as quotas de matança. As anual do Export Managers

I
BraSIl dlspoe: hOJe, da malOI

charqueadas de Corumbá aba- Club.
. r�se:'v:x eambla�-ouro �a sua

tem, atualmente, cerca de .40 Nessa ocaSIaO, refenI:do-se I histon,a, _9.ue alca;l1ç� cerca de-

mil cabeças. ao Brasil, John30n aflrmou, 650 mllhoes de dolales.

(ines R I'Y Z '"' R O X y
RITZ - Hoje ;�a feira às 5 - 7,30 horas

Sessões das )1oças
Martha Odriscoll -- Noah Beery .Ir, - Walter Catlet -

Hatty Macdaniel.
BFSCA�n() ,l FELICIDADE

. _Uma comédia fina e gostosa, própria para os corações fe
Ul1llll10S, . ,

Pl'eços: 1,20 - 1,80 -- 2,40,
Ce.n.sura: LIVRE.

ROXY -- Hoje às 7,30 horas
Última exibiçlio

BeUe Davis - Paul Henreid - Cla.ude Rains - Gladys
Coopero

A EXrrRANHA PASSAGÉIRA
Ela não sabia porque fazia certas coisas, .. tudo, porém,

era porque amava!
Preços: 2,40.
Censura: Até 14 anos.

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

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS.,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


