
l/Is partidos\.: políticos 'se ôrganizam a8 serviço da rátria; a· esta são subalternas
tôdas as instituições brasileiras, legais e p·oIíUcas. I exceção é o Comunismo,
cuja ideolagia se inscreve acima de tudo e sôbre todasr com um foco êentral
em Moscour donde emana a palavra-de-ordem 'para as filiais de qualquer nação.
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o senador Ivo d'Aquino responderá,
segunda-feira, a Prestes

RiO,29 (J<j) - �-\ maioria vai ' guerr-a conrra a AI'g'eútilJa, Há
responder- o último di.<;CUl'SO do 1 grande ansiedade em roi-no da
M'ua<lol' Luiz Cai-los Prestes, I'e· I r-esposta da maioria, J<JS!)('l'llya·se
Iutuudo as af'h-macões que o Ii
dei' comunísta f'êz da tr-ibuna, de
elarundo, entr-e outras coisa»,
(IUf' existem oficiai" americanos
consn-uludo bases m ílttarr-s 110

Rio G ran li I' do Sul. coisa 11U('
paru o orador r-rum indicíos de

(IUe (·st'iYam os Estados Unidos

1))'O('lll',UH!O nos atirar em mnu

política da l_greja
Bio, 29 tE,) - Hntrevista{]o pelo I ('la, Os (tLW sao vcrdadeiramC'nte

A proll6sito, salH"s Ilue () ('ou- "O Gjoho", Don Juan Cuevara, aL'-' ('nlc')lit'os ]wl'llwncccl'ão o'hedicQltts
st'lho de He,!!:Ul'auI:a, lia sua (llti· ('chispo de I.ima (' ]lrimaz do PCI'Ú, :lS inslruç!les, ús normas e Ú orien
!lia l'(,Ulljão 1'111 IJolHII't's, I'epeliu assim se m:lIlif.rst,on a respeito do l<lção do Sumo Pontífiel',
lima J)I'o{Jo"ta do "Jgito no .s('uti· I comunismo, que chama de ideolo- Os ataques e investidas cOl1tra a

tio (h, uma a(:áo da O:\' l' com 1'(-" gia nlCÍ'asl.l: "A iflr{'j:� só tem uma igl'e.ia não po(1cl'ão a1>ala1' scus ali
políl ica, ;1 do bel1l "'OI11LH11, de <lCÔl'- '('('I'('es, IlL'm trazer consequências

la(.'ão á situação da ludolH'f"ia. do COIll os [Jrin.("í,pios evangélicos, negativas })ara a fé e a piedade dos
:-';,HIUC'!a C;po(':!, Reviu 1I",.;nH.'ntin I� uma polílica dI' amor, de e:vrida- ('atúlicos, A lição elos séculos ai

d(' (' fnt.lel'uida(il', que respeita a ('stú: ([lJIllm!lo mais alaeada, nlllis
.iustiç,[l L' os <lil'rilos hUl\lllIlOS, l'ol'lt· l' a igrej:J, AJo ruodú·)a, .Jesus

4
If e " Compre('LlJt!e-se <f'Lle qualqller ou- disse que "sobre cla n50 prevah'-

HUSSI8 defendera Iro jloslll1t�do, rora deste, só pode-I (,l'rila'll1 as inls :d'o inferum", <[uanto

a Stal.·n Iriil (ksvirlnar �l ,igreJa, tal qual a I mais �,s. dos se�lfi in�migos, J� assim:

O esplea-O prêso
fu,ut!ol! JesLls (,:'IS!O, ,1l'1l1 sld(), l' usslm IH! (]c s('!" ,

I
A l>C'l'gunla sohre (l ('OIlHIl1LSIlIO,

W \_SHTNC't'ON 29 (U 't d) Afirnla-N , 'd
('111 fac" da igreja, esl:'! respondida

j ,. 1 _,. �". ,'li'I,e
--

� ::;e qt:e () lnesl e1\- São FnllUC'is,co da Califórnia 2H. ('111 vúrias {'!\('idicas do sant'!) pat]I'l',
te T1'mllall na,o e_oglt�, neste ,::lo1nento, de eU':lar qualquer (t'-nilc.d) _ fnJortna-sC' ttue �slão A jg�'ejll, t'1ll prind,pio" ('onde,na .o
lnensageul a Stalln sobre as difICuldades que esta encontrando send!() tom,adas lôdas as llwdidas ('OI1lUHISlllO, ('()Im, ,l()n.tnn<\ conlra·

110 ('0111,sel\10 de Segurança por motivo da questão do Irã, Tal para dcf.endcr () tenente Hcdin, prê. ria ú n�zúo humana, ii pcrsollalida-

projeto uem sequer teria sido discutido, SO ('1)111'0 ('spi:l0 petas autol'idarles ne hUll1<�na (' aos po�tLliI�():d's que �'Ia
., .

•. "
_,

.

Bode-americanas, vcm delenden!lll, ha SCCU]IOS, I nr
O p,reslden te Tl unlan dedal OH que nao tinha o meno r 1'e- lllaiS dI' IItHa \'('Z ;1 \'OZ no SUilllO

('eio de que a Rússia se retil'asse' do Conselho ri Segnranca A propósi to, o s(,('1'clúl'io <iisse Poutí l'i('(' I C!ll sido irradiada pa I'a

embora tivesse afirmaClo, ao 111'eS1110 teuJJpo, que apoiará inte� l1lão saber que <\ União Sov'iétic,a Indo o lnLlIIdn, ('(�ndl�nmldo o c�mm·
"'.'ralmente a atitude de BVl'nes durante a diseussão oC'orl'ida

livcssc feito esforços para estabe· n1smo, (,O!l!'!) Hieologw. nelasla,

'ZO, _' Jeccl' lima l'i\cle de espionagem nos Quanl0 ii mllll, o pensamento d'a
sobre o caso do Ira, Estadus L�nidos, S'anle Sé é inlliscuth'd e estou com

IAno XXXI Florianópolis Sábado, 30 de Março

III('SIIIO, q1le 1"(' en(,.;.lrl'eg'aI'ÍH des

se importante papl'l o PI'OI)I'io Il-

der da maior-ia, senador- C'i('l'f'U

ccu ii impr-eusa que o f'1I('aJ'l'eg'[l
(lo de falai' cu. nOIJlI' <la nunorta,
(o o senador catai-Inenxe Ivo d

.vqntno, flue ir{l rC'futal' com a

I'IH'I-gia que Illel'e<'e, o <liSI'Ul'SO

Irrompeu guerra civila
CHUNG KING, 29 (United) - Revelou o ministro das In

formações, sr, Wu, que irrompeu a guerra cívíl na Mandchúria.
Estão sendo travadas batalhas na zona de Fushun, 30 qui

lômetros a leste de T'Ieh í.ng, Mukden e Ezepingkai.

Uma reveJação surpreendente
RIO, 29 (Via Aérea) O diretor do Loide Brasileiro disse

à reportagem o seguinte:
- "Temos navios em excesso, Faltam apenas cais, pois

todos se acham em estado lastimável.
Acrescentou que espera normalizar a navegação para o

norte até Belém, com o emprego de navios mistos. Informou
que foram feitos estudos demorados sôbre o tipo de navio des
tinado exclusivamente a passageiros na costa do Brasil. O pro
jeto já está pronto e será brevemente enviado á Inglaterra,
Suécia, Estados Unidos e Canadá, Revelou que de outubro em

diante o Brasil começará a receber 20 navios das encomendas
feitas aos Estados Unidos e Canadá, sendo entregue um navio
por quinzena,

Prisão de refugiados
JERUSALEM, 29 (United) O barco "Willgate", nave-

gando repleto de refugiados judeus, chegou esta noite ao ;1)01'
to de Tel Aviv, sendo apl'isioll1'ado' pela marinha britânica, 240
passageiros se encontravam ainda a bordo, entre os qnais 90
llJJulheres, O navio foi conduzido escoltado ao porto de Haiffa,
Quasp L:)dos os refugiados são pessoas jovens vindas da Itália,
Serão desembarcados em Haiffa e internados em um ('ampo
de "trâ'llsito",

ACORDO SINO - RUSSO
CHUNG KING, '29 (l'nited) - O vice-ministro elas rela

ções exteriores l'evelou que os gOVêl'llOS ch�l1'ês e russo enta
bolaram negociações, visando pel'nlittil' que a.s tropas ('hinesas
ocupem ordeiramente as %onas evacuadas pelo exército ver

melho,
Os sovietes eOllcordaram em princípio com a l1Hlização da

estrada de ferro de Chuang- Chung, para o transporte de tro
lJas chinesas,

Truman
-

dirigiránao se

PROVftVEIS REPRESALlAS DE MOSCOU

1946 H

do senador comunista . Acresceu-

ImplaCável o castigo imposto
BERLIM, 29 (United) - Os Estados Unidos, Rússia,

França. e Grã-Breta'nha informaram, hoje, à, noite, ao povo
alemão que deverá êle pagar a guerra naztsta de agressão me

diante o desaparecimento de, aproximadamente, metade da

sua indústria de antes da guerra e a volta ao seu padrão de vi
da anterior á ascensão de Hitler, ou seja, ao ano de 1932;
quando havia mais de sete milhões de desempregados, Esti

pulando o ano de 1949 como o "ano da meta ", as quatro po
tências anunciaram um hem delimeado plano para o nível da
economia alemã após a guerra,
------------------------------ -----------------------------

A França está arruinada
WAlSHINGTON, 29 (United) - O ex-primeiro ministro

Leon Blurn, falando perante o Conselho Nacional, afirmou que
a França está arruinada pela guerra e necessitará importar
artigos no valor total de onze milhões de dólares, durante o

JJe"ío(10 de rer-on struçâo. Desse total, cêrca de cinco milhões
de dólares devem corresponder aos produtores amertcauos.

Bluru, chefiando a delegação francesa, encontra-se nos

Estados Unidos a. fim de conseguir 11m empréstimo de dois bi
liões de dólares,

BEM RECEBIDOS

tou ainda o Iidr-r que o sr, Ivo

de Aquino extavu coligindo da-

dos em vár-io» :\linisti'l'ios, a' co-

mf'<:at' pelo da GUC'I'I'lI, para <lar

uma !'I'plica irrespondíyel ao Ií

(lN' comunista, ;\lais tarde o pró.
[lI'LO senador catar-íncnxe afirma-

LONDRES, 29 (U, P,) - A imprensa publica com. desta

que os convênios firmados .pela Inglaterra e pelos Estados
Unidos em Washington, comentando-se que eles vieram liqui
dar as transações da Lei de Empréstimos e Arrendamentos, O

longo prazo concedido pelos Estados Unidos para a liquidação
dos pagamentos - até o ano 2,000 - foi bem recebido aqui.

va '111.(' efr-t ivameuf.e i-ecebera

aquela incumbêne!a do lider- e

falaria ao país na próxima sp

gunda-feil'<I, pel'feitalllC'ntp habi

litado a contcstai-, ponto por

ponto, as afh-mnt.ívas (h' Prstes..

PRESTES TERA RESPOSTA
DE TODOS OS PARTIDOS

Rio, 29 (\'ia A�l'ea) - Jilstão

se movímentando os eoustítuín

tes dI' todos os parfídos para dar

uma l'f'�Jlo�ta ao recente diseur
:"0 do SI'. Lili)'; Cal'los 1'I'I'StCS. O
P. S, D. Indicou o SI', Ivo D'Aqut
no 1)al'11 r-esponder- ao senador

comunista.

Lonrlt-es, 211 (Luited) - ]\[os

cou ainda ho,ie silenciava com

re lução ,i rettrada de seu repre
scnraute do Conselho de Segu·
rança, mas tornou a atacar a po
Iítícn a nglo-holaudesa lia Inrlone

"ia, de modo 11 tazei- ('1'1'1' que o

governo sovtêttco irá Ievar a

questão perante a ONl.T.
Assfm i' que o "hwestia" ar-u

sou a� n-opus ín-ltauteas, em

<l uantidades cada n'z maiores do

(!IH' as tl'opas holal)(I('s<ls, ele es·

tal'(,1lI 1t''\';Jndo a <'feito uma "OJl("
l'<1(,'ÜO de guet'ra ('outra 11 JlOIHtla·
c:áo lo('al, que luta pela sita lihel'

Ihulf' I' indl'pelldência".
O "Iz,'estia" tel'fllina\'a ('om a

PI'('\'ÍSÜO l]t· (Iu(' <I "In<lon{osia II'

,',u'ia o ('aso ,i ONl', ,.;" '\'i1' fl'a·
('assar as atuai� (·()H\·(\r·�,,(·õrs de

pa)'; qUI' ('stiío teu(lo IU�aJ' ('m .Ia·

\'a".

Nova reunião do grande trio
I WASHINqTON, 29 ,(U, _P,) o presidente Truman de

. clarou haver proposto uma nova reurnao do Grande Trio, e

disse esperar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas
solucione as questões entregues aos debates, A nova reunião
do grande trio teria lugar brevemente,

que a,.; t ropas brItanícas ttves

sem a Iutr-ueão de atacar o mo

vímento naclonalísta na Iudoné

sia. São obstante, o artigo do

"Investia" acusava que, "apesar
das aspíracões 11(" independência
do povo indonésio as autorrda

holandesas auxiliadas "elas troo

lias brítauícas, estavam obstina-

(lamente tentando consolidar a

sua domínacão sôbi-e a Indonésla
O "Izvestia" citou, ainda, decla
ra<:fws do dr. Baden Sumltro e

do dr, Zm'in Zaim, membros <la

tleleg'a(:ão Inrlonésia na o�r, se
gundo as quais "a política de

fÔl'(,'a ('SÍ<I\'a prevalecendo na

I ndouôsia".

J Maclrí faz acusações
I l.,oNDRES, :2D (U, P,) - A rádio de ;\1adrid acusa hoje
os dirigentes franceses, para dizer que a ,política de parís em

relação à, Espanha "atende as ordens de Moseou", Cita aquela
emissora a recente nota ela França. aos Estados Unidos pedin
do sanções econômicas contra Fl'an�co, Conelui dizendo que
"os franceses a,poiam secretamente a política expansionista
do Kremlin",

A

Na pista do
crimiooso

H io, 2H (Vi;1 Aérea I - A polícia
cariocd rs!ú realízando inC:lnsáw'is
diligôncias para prel1<ipJ' o "cao
lho", au!!)!' elo assassina,lo do sexa

genúrio Aiderbal Bezerra, 'Morros e

i I'has do ES!:1do estão sendo percor
,id(ls pela p()licia,
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Delicia-nos c nus ·d,ivertc a audição de lima boa orquestra. A hsr
monía dos vários lnstrumcntos, (} perfeito entendimento entre os vários
músicos produzem essa sintonização admirável caracteristica das boas
orquestras. ::'lIas quem dirige tudo. quem cnnt rnl a todas as notas, qucm
coordena todos (JS sons, quem. enfim, é o fator máximo de toda a har
morria? Sem dúvida que o maestro. O maestro é o "pivot" da orques
tra. Se {;Ie fracassar a orquexl ru toda fracassa. A mesma íntima relação
existente entre o maestro l' a xu., orquestra existe também entre o fíga
do e o organismo. Pf)dcJ1lOS afirmar mesmo quo o fígado é 'O maestro
do orgamism». Quando o fígado Iunciona mal o organismo todo se de
sequilibra. Per-turbuções digestivas, azias, rllspcpsins, Iormcntações i 11-

testinais, prisão de ventre, intoxicações. manchas feias na pele, irrita
bilidade, neurastenia, ludo pode resultar «lo mau funcionamento do fí
gado . Manter pois, o fígado normal e saudável é dar ao seu organismo
um bom maestro, garanli,nl(!·(l-Ihe assim um perfeito cquilfhr-io e con

scquentemcntc tllna btla saúde. O Hepadholan Xavier garante :l norma

lidade e o bom fUlll'ionamclllo dn ngado. O Hepacholan Xavier C0111-

hate com cficúcia c aLista l'l)1Il l':t[Jirlct os males do figado c as suas C011-

sequl-nc.ias. Hcpacholan (! fígado sadio. figado .sadio e boa saúde são
jdéias qlle Sc atraem. se cOlllbi,nam e se c.omplelam. Atenção! O Hepa
cholan agora se apt'C'sC'llta e!ll dois tamanhos e :l novos preços: Tamanho
NORMAL: - :�(V;,. llw,is baraln que o antigo e Tamanho GHANDE: - o

dobro do normal e a preço inferior ao dohro; fiO% maior que o allltigo
é apenas 20% mais caro.

DOENÇAS NERVOSAS �

Com os progressos da medicina. J

D
-

b"hoje, as doenças nervosas, quando eSeJ8 O .er
tratadas em tempo, são mal� per.

f�itaIllente reme�iávei_:;. � cn�andei. empreno ?
rIsmo, fruto da Ignorancla, so podo �-
prejudicar os indivíduos afetados d. Procure então a noss� GerêD�
tais enfermidades. O Serviço Na. cia e preencha a nossa "'ficha d<ll'
cionaI de Doenças mentais dispõ, informações úteis", dando tôda:l
de um Ambulatório, que atende

gn.!
as indicações possíveis, que tere·

tllitamente os doentes nervosos tn. mo.s praz<'r em recomendá-lo (a�Jdigentes, na Rua :Qeodoro 22, das' a'os interessados na aquisição dI -

às 11.lhoras. diàriamente.
•
l)ons funcionários (as).

.�
.J

� : .m ...

KNOT »CREDiáRIO ({

Avisa OCR seus cliente= a m d -, nca de
escritóro para a rua João P nto n.s 5,

JUDro à Redação do ({Q Evtodo».

-----_.-----------------------------------------------
o QUE SE PENSA DA

MULHER
AS DONAS DE CASA DEVEM

SABER QUE:
amarga Os quadros que se colocam

em paredes não devem con

SalomãD I trastar com o estilo d<:JS moveis I
'" ',- '" do mesmo comprimento de 11A mulher é tudo quanto nos uma casa.

resta do macaco.

,

FilHA , MA E , AVO ,
-

A mulher é mais
que a morte.

Toejas deveI O abaixar tão fatigante po
de ser evitado, muitas vezes,
quando os apetrechos para
limpeza têm os cabos bem
compridos,

StrindJ:erg

A mais simples mulher é
mais complicada que a mais

(OU REGULADOR ViEIRA� complicada das maquinas.
A MULHER EVITARA DORES * ,;, ,;,

J. sthal AUXíL*I; �FICAZ
Alivia MS Cólicas Uterinas . CONSELHOS DE BELEZA No gabinete do comissário,

Emprega-se com vantagempa- O rompimento de um noiva- o polícia luta para abril' um I

I"!l c.rmbnter as trregularídades do que faz supor sempre uma armário, cuja chave se per-
das Iançõe- periódicas das se- falta grave, deve permanecer deu. Dando-se 'Por vencido, 01'-

uho ras. É calmante e regulador em segredo e não ser motivo dena:
-

(1t:,s"a� funções. de' conversações e de reeípro- - Vá ao bairro de malan-
FLUXO .....ED.C,l:INA, pela sua cos ataques. dragam e traga-me um ar-

comprovada efícácia, é muito re- * * * .rombador qualquer para abrir
ceitada. Dpve ser usada com Por pouco interessante que essa droga!
confiança.

=J
seja o que nos narrem, a boa '"

FLUXO-SEDATINA ene I educação manda que se o es- - Mais de 30.000.000 de
em toda parte. cute prestando atenção. ímígrantes entraram nos Es-

'-, ,;, ,:, tados Unidos, desde 1868 até
O vinagre do euc.alipio exer- o início da última guerra.

ce uma funcão altamente be- - Um novo poduto quími-
néfica para 'a pele. I co, o sulfamato de amônia,

,� ,;, * torna os tecidos, tapeçarias e

RECEITA PARA O SEf] I roupas incombustíveis.
PALADAR

BOLINHAS DOURADAS
Ingredientes - 100 gramas

de castanhas do Pará torradas
e moídas --o- 100 gramas de

queijo, a farinha e amasse com

manteiga.
Maneira de fazer - Tome

as castanhas do Pará, o quei
jo, a farinha e amasse com

manteiga até poder enrolar.

Faça bolinhas, arrume-as em

taboleiro untado e doure com

gemas. Meia hora antes de ser

vir leve a assar no forno. Sirva
em f'orminhas de papel friza
do.

FARMÁCIA DE PLANTÃO

Estarão de plantão, duran
te o mês de março as seguin
tes farmácias:

30 (Sábado à tarde) - Far
mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.
. 31 (Domingo) - Farmácia
Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.
O sereíço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio, sita à rua João Pín-
1:00.

Não beije nem deixe nin
guem beijar seu filho. É o

maior crime sujeitar um hebê
indefeso ao contágio de doen
cas gravissLmas, só para satis
fazer o afeto desorientado de
um ad,ulto.

Uma boa orquestra exige um

bom'maestro

---------�AS MÃES DEVEM SABER
QUE:

Não deixe de dar o banho
diário a seu filho, com água
tépida, à temperatura da mão,
a menos que o médico dê indi
cação em 'contrário. Em vez de
talco, nas assaduras, é prefe
rível proteger a pele untan
do-a com vaselina pura lí
quida.

VIAGENS
Fpolls. -_ Joh,vile

ISaída. - 2 hora. da
madrugada

I JOinvile.-Fpolis.
Saída. 9 h<?ra. do manha

* * *

Informações nesta

redação

As críancas sofrem muito
com o calor. Não agasalhá-las
demasiado diminui a Itranspi
racão e o seu sofrimento. É
maís fácil uma críanca res

friar-se pelo contágio d,e um

adulto gripado do que por fal
ta de roupa.

* * *
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interessa C, reahucur.e, uma providencia
para e tuiirei tar o que estiver errado
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paru que a la.una falta não se repita , \
� AO o escândalo que a sua redamaç\! I
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sem demcra ao conhecimento de q uetu
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sos nâo sej am publicados nem a recta

macáo nem a providê nci a ramada.
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Economia e Finanças
Viela Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Tôdos Sa-bem
A. DA.\L\SCEl'IO

Go\'êrno do Estado
.Iu risprudnc ia
Vida i\Iilitar
Noticiário do Exterior
Notíciárto do País

Artigos de Redação
lADIO sr, CAT,I,.<\])O

";rônica ela Semana
Pelos :l1unicípios
Magaz ine
Coucursos

Art.tgos ele Reda('ão
n. l!'. _\QUINO

);otas da Prefeitura
Vida Escolar

Fatos Polieiais

Viela Social
Vida Feminina

Religi:1o
Pl']I}RO PAUJ,O nAl:R ,0&

Espanes.

Informações úteis)�
1

TELEFO:\'ES :l1.\1S
Bombeiros .' ....•...........

Polícia .

Delegacia O. P. Social . _ .

:Maternirluch: .

Hcsnital :\ cr-eu Ramos �

Santa Casa ................••...
Casa de Saúde ��. Sebastião .

Assistência Muuicipal .

Hospital ;\f.ilitar .............••.

)4° B. C ..

Base Aérea ...............••....

7' B. L A. C .

Capitania dos Portos .

16" C. R .

Fôrça Policial .

Penitenciár-ia .. ' ...........•....

100 Estado" .

,_ A Gazeta 1)
••• ; ••••••••••••••••

II Diário da Tarde" .

L. B. A -

Entp. Funer+ria Ortiga .

11�1
1530'
786,
1593
1380
1608'
1203,
15H\'
lOZZ·
1656·
l57�'
164;;'
102';'

Precisa de Uni empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá- \-I

rio de candidatos a
'

emprêgos
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g"eSTa·DO-Sábado, 30 de Marco de, ,"a 3

INDÚSTRIA E COMÉRCIO GERMANO
SCHROEDER S. A.

Senhores acionistas;
Em cumpr-imento ao que determina a lei das sociedades ;::.no!1.:mas, e os ��os cstatuto., 50-

ciais, vimos apresentar-vos o rekrtó rio sobre a gestâo social durante o exercício transcurso em

1945.
O La lanco geral. a demonsn-acão da conta de lucros e serdas. e demace uocumentos. escla

recem pcr fei tarnente o resultado económico financeiro do exercico o ue se \1t\c!ou. Xãc obstante
isso .. achamo-nos à inteira disposição de V". 5S, para nr-estar-lhes quaisquer esclarecimentos que

. gío Catarinense, O Excelentis-
de-cj a rcm ou acharem necess�nos.. _

_

J �. . . -

Braço do Trombudo, 19 de janeiro de 19"0, \
�lmo Sr. Ministro da Educaçao

G,'rmalloSchocdcr, diretor-president,·. e Saúde Dr, Ernesto de Sousa
Rn.'I1IO Srhrocdcr, diretor- gercntt.

RF.St:�lO DO BALASÇO E:\CERRADO E:\I 31 DE DEZE:\!BRO DE 1945 Campos, ao meio-dia de ante-

t inobílizado
A '1' J v U ontem, à, convite dirigiu-se com

Ed ific ios .. , ,.",." .. "."., .. ,.,." .. ,., ... ' 169,66G.Ro sua brilhante comitiva áqueíe
Imó ve is. tcrreuo-, . . . .. ..

40.000.00 20!r."...iG,8o
tradicional educandário, onde
foi festivamente recebido pelo
corpos docente e discente.
No vasto galpão, S. Excia. foi

313,128,30 alvo de grandiosa homenagem. ga"�f) p!lrla'meutartendo-o saudado O Revdo. Pa- \l1S IUI I

43,782,90 dre Alvino Bertholdo Braun S. Rio, 28 (E.)-O senador Alfre-

J., Diretor do COlégio, qre em I d_? Neves, pre_side�te da C?m.is
nome do mesmo, produziu bri-I

sao de Investigação Econõmica

Ihante oração, na qual consíg- e Social, criada com o objetivo
942,9,8.60

I
d t d d

.

n
nou impressionante protesto de .:

es u ar as �ausas _a m a-

20.000,00 fidelidade do estabelecimento à çao, custo de vida e greves, no

causa do ensino em nossa Pá- meou os diversos componentes
1.429.556,60

tria. das sub-comissões do esquema

Visivelmente impressionado e de trabalho aprovado na última

satísreíto. o ilustre visitante reunião:

agradeceu, dizendo estar alegre A la sub-comissão de inquérito

,88,248,70
em se encontrar 110 meio dessa de ordem económica, ficou com

I juventude radiante e varonil, posta dos constituintes Asdrubal

educada num estabelecímento Soares, Agostinho Monteiro, Eu

dirigido pelos religiosos, filhos rico de Sousa Leão, Gaeton En-

621.307.90 de Santo Inácio, os quais rele- giert e Celso Machado; a 2:1, de

vantes serviços têm prestado ao inquérito de ordem financeira,
20.000.1X' ensino brasileiro. compõe-se dos constituintes Ho-

1.429.556,60 Em seguida, S. Excia. e comi- rácio Lafer. Daniel Faraco e

Uva visitaram os vários campos João Cleofas; a 3a de ordem so,-

cíal, ficou composta dos srs.:
.

Abelardo Natta, Plínio Barreto e

Geral'. de Fontes: e, finalmente,

a 4a, de inquérito sôbre custo e

padrão de vida, compõe-se dos
constituintes Jurací Magalhães,
Alcedo Coutinho e Eunápio de

Queiroz.

Dísponiieí
Caixa, .. """"",., o' ,. o. o ... o o o

Iiviairel a curte c a tonço p ra :»
Mercado-ias .", , , .,'

, '

Organizacào S. A. . , ".. . , . . .. .., .

Contas ccrreutc-, .. ' o , • , , • • ••••• ' •••

Títulos a receber " .. ,' , " .. , .. '

.STA. BERNADETE FONTES Obrigações ele guerra .. ,.,.. . "".

Festeja, hoje, mais urna prí-: A
_

Conto de compensação

mavera, a gentil sta. Bernade-
Çcoes caucionada, '"", .. , , .. , ' , .

te Fontes, filha do sr. Emanoel
Fontes, da cidade de Itajaí,

JOÃO CLüVlACO LOPES
Faz anos, hoje, o sr. João

Clímaco Lopes.

;\f '·J\.·ei" t u-envilics , , , . '

\'e iculos " ... , o , ••• , ' •••••••••••

Semoventes .. . , .. , , .

:\Ib.quina . ..;

Instalaçõc«

II_V�da Social I RELATóRIO f'. DIRETORIA

_ANIVERSÁRIOS

TOMAZ CHAVES
Transcorre, hoje, o aniver

sário natancío co sr. .rornaz

Chaves, runcionáno federal.

SRA. FIORITA S. FER
NANDES

A data de hoje, registra o

.aníversárío natalício da exma.

sra. Fíorita S. Fernandes.

Está:rl

P /\ S S r v GJ
i\' ão c.I'igí7:ef

Capital , , , .

Puudc de l'tser\'a , .• , o ••• o ••••••• o •• o ••••••

Fundo de depreciacáo , , o , ••••• , •• o •••• , ••

Fundo de pt-evi s.ic .. ".,.,.,. . , , .

Eundo para devedores duvidosos " , , o ••• , • ,

MENINA MIRIAM
Na data de hoje, comemora

mais UiIDa festiva primavera a

galante menina Miriam, dileta
filha do sr. Gregório Rubi

nech, da cidade de Itajaí.
*

Exiuh·el a curto e longo pra:.:v
Banco,", .. " ', .. " , .. o ••••• , ••• 0 •••••• o., •• o •• o

Obr iuacóes a pa�ar , , o , •••••••••• , •• o ••••

i-�J��l�� �lor;:;!�s . '. '.
"

'. '. '. '.
"

'. '. '.
"

'. '. '. '.
"

'. '. '. '. '.
"

'.
" "

o. o. '.
'

•. : :
.

: : : : : : : : :

Ministro Sousa Campos
Colégio Catarinense

,
Embora não constasse do seu

programa de estada nesta capi
tal, realizar uma visita ao <oíé-

noo

desportívos- laboratórios, elas

ses, orquidários, dormitórios,
museu, refeitório e outras de

pendências do Colégio; finali
zando a visita num cordial
"cocktail" oferecido pela dire

ção do estabelecimento, deixan
do-o após, sob as melhores e

mais agradáveis das impressões.
H.M, P.

Comissão de Invésti ..
.

30.229,90
2:?.407,30
7.027,00

IJO.10R.Q·.,
93.295,2ú

5S4.253.10
17,685,5<

170,3] 3,.)c
1 t;-l-,3:? 1 ,3(
(,.40.l.4c

7DO,QnO,()(1
24.391.50
42,29��J+V
1.51.3,4n

20.049.4,)

62.279,20
125.000.00
252.632,60
181.:;96.10

Conta de compensação
Caução da diretoria , " 0 ••••••••••••• " ••••• ,.,. 0 ,. o •••

MENINA DALVA r. BREI
GERON

Completa, hoje, mais um

. aniversário natalício a gentil

.menína Dalva Ivete Breigeron.

Futebol
HOJE

('I�E U1IPERIAL
As 71.� ho�as

Uma verdadeira tempes.tade ele :risos! Vel'1dadetra explo
sã<:> <ie gargalhada.s!

TOUREIROS - com - Sta11. Laurel e Olive.::- Hardy-.
(O gordo e o ma.gro).

Preços: Cr$ 3,60 :?,40.
Censura: Até 14 anos,

DO:\IINGO
�inmltaneamente

ODEON IMPERIAL
SEREI SRl\'IPRE TUA

com

Pal:].e�t\? C\)ü}aT[.1 e �:.tj_� _./ _'"_r'uft3.

Braço do Trombudo, 6 de fevereiro de 1946.
Germano Schroedcr, diretor-presidente .

Ertnno Schrocdcr, diretor-gerente.
R. Situa Júnior, contador, reg. sai) n. 34.106, uo

D, E. C.
DE:\IO'\STRATI\'(l DA CO:\1';\ -r.; CROS E PERDAS" E�l 31 DE DEZEMBRO D;:;

1945

Braço do Trombudo. 6 de fevereiro de 1946,
Ccrmo no Schroed, -':'it'dor·presidcnt'Co
Errino Schrocdcr, retor-gereute.
R. Sih'a Jú,,'ior, tador. reg, sob n. 34.106. no
D. E, C.

.

ATA DA REV'ITÃO DO COX>-ELH'-' 'A'ISCAL '

. �o'S nnte e, um, dl.as do meS de janeiro do ano de nlil �t:ntos e quarenta e seis. reunl�
1 anH,e na .--ede (I� Socled�de. os memhros do conselho fiscal fi. Tndústria e Comércio C...erma:n.
Schnx:der S. A,. mfra'assmados. os quais, depois de analisaren1 ':elatório d� diretoria, bem como

as c:.0ntas. e balanço geral. ref�rentes ao exe1'"CÍcio administra"'· ., findo em. 31 de dezembro de
194;:,. resolveram lavrar O seguinte

,
PARECER

O conselho fIscal da "I.l1dústria e Co-mércio Germano Schl'oeder S, A. lO, tendo examinado
o balanço ger�l e contas, re1erentes ac.. exercício de ]945, ye1'ô.ficou a e�tidão de todos os ele
mentos forneCidos.

� est�s. �ond�çõ��. P�'oPõ� sc;iam arrov�d?s, O relatório. ati contas e lOOOS os atas praticados
pela ��rnlT1t::-traç:l.o da Indl.lstna e ComercIo Germano Schroeder S. A. "o .1'l.t'ante o referido
exerClCIQ de 19 ..b.

Rio do Sul. 21 de janeiro de 1946,

arte e a técnica aliaram-se para produzirem o novo

Rua Conselheiro Mafra na. 10

DISTRIBUIDORES:

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX SIA (OME,RCIAl

MENINA ENTRUDINA P.
SILVA

A galante menina Entrudí
ra, hoje, mais uma festiva pri
ra hoje, mais uma festiva pri
-mavera.

CRÉDITO
}\!ercadorias
Lactic inios .. ,' , o •••••••••••••••••

Açougue ..

Fábrica de óleos o • , ••••• , •••••••• " •• , •• o •••

DÉBTTO

* r 111poStO cm aerul ., .. ".,. _ , ' . , ' o o ••••••••••• o

Scguros CID geral "".' ,. ., .. , ...•.. ,., •••.......

Despesas tele-fouogramas ... , .. ,.,." ' .. � . .' .. o ••••••••••

Despesas viagens '." ., .. , . , .. , , , .. o' .' > " , • , ••

Despesas diver-sas .. ", .. ,., •.... ,.,...... .,.' .. _ •.... , ...

g������ �:i�el:lJ��OS.. ::::::::::: � : : : : : : : : : : : : : : : : : �
.

: : : : : : : : :
Despesas acourrue . o ••• , • , • � ••••••• , • • • •• .,.. '." •• , , • o •

Despesas lacticínios ., , .. ,.

Despesas fábrica óleo .. " .. ,'".. . .

xrateri al de escritório ..... " .... o •••••••••• , • • � ...... _ • , , _

O EFlS-ss: :,:,:,: :.:,:,:,:,:.:,:.:.:.:.:.:.:,:.:,::::::::::::::::::::
sr. Aposentadoria e L. B. A. " .:"" """ .

Cratificacões aos empregados .. , " .. o " .'O � o •••• o •

PEDRO A. SILVA
'Dramscorre, hoje, o aniversá

rio natalícío do sr. Pedro do
Amaral e Silva.

AMÉRICO C. MORÉ
A data de hoje registra

aniversário natalício do
Américo Campos Moré.

'" Fundo de reserva "0 ••••• ' •••••• ", ,' ••

Fundo para devedores duvidosos , ",., .; ••.. , .

Fundo de depreciação edif icio ..

Idem de dcpreciaçâo máquinas , " .. , 'O •••••• ,.

Idem de depreciação semoventes , ", 'O o .. � •• o •••

Idem de depreciação or-g-arrizacâo S, A. .,.",. . , ....

f .Icrn de depreciação instalações , o o • o _

Idem de depreciação de veicules .. , : .. o •• , • • • • • • • • •••

Idem de depreciação móveis e· utensílios .... , .....•

-MENINO MARIO C. ALMEIDA
Comemora, hoje, mais um

natalício o intelígente menino
Mário Celso de Almeída.

MENINO CARLOS A. KNOLL
A efeméride de hoje, assina

'ta o transcorrer do aniversá
rio natalício do menino Celso
Al:berto Knoll.

*

,MENINA IVETE SILVA

Festeja, hoje, mais UlI11a pri
·,mavera a galante menina Ive

:te SiJ.va.

JOÃO FARACO
Faz anos, hoje, o muito re

lacionado jovem, João Faraco.
Dr. Francisco Gmta,...
Hcll1nl'th BaI!-....�arttm
Ro/<v<d Maser

GÉCIO DE S. SILVA
Transcorre, hoje, o aniver- A

sário natalído do sr. Gécio de
Sousa e Silva, alto funcionário
da Fazenda Estadual. RADIO PHILIPS

STA. MARIA DE SOUSA
Na data de hoje, comemora

mais uma festiva primavera a

gentil sta. Maria de Sousa, en
iermeira v:isitadüra do D. S. P.

em exposição

MENINA LUCI RÉGIS
Faz anos, hoje, a galante

menina Luci Régis, estimada
iilhinha do sr. otávio Régis.

Falece aos 91 anos

CASA MISCELANEA ddstrt
burocra dos Rádios R, C. A

Victor, Válvulas e Discos,
Rua Conselheiro Mafra

290.844.60
8,914,30
16,536,90
13.597,20

Lisboa, 28 (U. P.) - Faleceu,
aos 91 anos de idade, o pintor Jo
sé de Brito, ° mais velho dos artis
tas portugueses. O exti.,ntOl ha'ria
sido educado sob os auspícios do
rei D. Fernando, lIla .A.cadlemia Ju
Iien, em Paris.

329.893,oc'

329.893,00

25.933.80
7,626,50
145,40

4.366.30
26.304.60
55,904.90
8,656,10
11.234, lo
�.hOl,o()

13,134,10
,189.40

JiU\J7,5,;.
35.781,2r
21,'>Qf)-"'"'I

i.2�
,.'; •.rt�

A Delega�ão do
Brasil
Rio, 28 (K) - o presidente

da República assinou decretos

designando os srs. Silvestre Pé
ricles de Góes Monteiro, delega
do do Brasil a III Conferencia
do Trabalho da América e Antô
nio Garcia de Miranda Neto e

Licurgo Costa para a função de
assessor.

260.622.20

'927,00
11.049.40
'''.966.(,0
6,010,80
702,70

1,7(�.So
9.129,50
4.493.40
3.022,90 69,270,30 Esperado bOje o

«CoDstellatioD»
Rio, 29 (Via Aérea) Deverá

chegar na ha� aérea de Ga.leão, sá
bado próximo, o a,ião "ConsteIJa
tiOlI1!", o mais ,,'eloz .aparelho comer

cial em USIO e que &erá destinado a

imaugurar a linha! comercial da Pa
nair para a Europa. O "Constella
tion" "em equipado com tripulação
brosil�iral e não descerá no aero- I
porte Santos Dumont em virtude'
do seu grande port.e.

'

329.89J.oo

- 1946_

Cines ODE.O'- j:·jvtRIAL
HOJE

CI:XE ODEON
Às 4]/!J - 7lj:! horas

Um farwest cheio de sensação cam os três MOSQUETEI
ROS, Lutas! tiros! torcidas!

AVAREZA DESENFREADA
II - REFENS - com - Louise Railler e Amuro de Cór

àova.
III - 11 e 12 episódios do gra,nde seriado.

'HGILANTE DA LEI

(Final)
Preços: Cr$ 2,40 - 1.00.
ATE:\'CAO' 10 anos.

Na sessão das 41.:; 11ão será exibido o filme REFENS, por
ser impróprio até 14 anos.

"

a

CONVOCACÃO
Convocamos os associados dê&te clube para a sessão de

�ssemblBia geral a realizar-se no dia 31 do corren'te, domingo,
as Hl,30 horas, na sede desta entidade, - na qual será eleito
o CONSELHO DELIBERATIVO (20 membros) para o próxi-
mo periodo social. IINão havendo número legal na hora marcada, far-se-á a

eleição meia hora após, com qualquer número..
.... 1\Florianópolis, 26 de março de 1946.

('elso Ramos Euclides .Fernandeíoi
PRE2IDEXTE !C> SECRET)ü{lO I

Avaí
..

MENINA MARLI L. PIAZZA
Faz anos hoje, a gentil me

nma Marli Lia Piazza.

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 1

Clube

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos nossos

Agentes
leiam todo dia esta coluna

até o fi.m
I Pedimos oVisar por telegra-
ma. quando o jc.rnal não chegar
no rnesrnc dia,

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

o eSTA,DC-Sábado, 30 �. Marco ele t9.c6
------------------------------------------------------------�

\

UM LARGO GESTO LEVANTA
UM TUMULTO INFERN�1:L

Logo ontem, que o sr, Luiz
Carlos Prestes apareceu ao re

cinto da Assembléia com a sua

mão direita e um pedaço do

braço envolvidos em gesso, con

sequência, naturalmente, de um

murro mais forte, desferido C{)I!)

Itra a borda da tribuna, no calor

da díscusão contra os Estados

Unidos c o "capital estrangeiro
colonizador mais reacionário",
�I[)go ontem, com o seu chefe des
se geiLo, foi que o sr, Trlfino
Corrêa resolveu usar como 311'

gumcnto UJl11 largo gesto, que le

vantou um tumulto infernal.
Fadava um deputado "ti-aba

Jhista", para reproduzir um

aparte que dera e não fôra r-e

gislrrud'o. Insistindo nesse ponto
e referindo-se á atitude da ban
cada comunista. citou o UH:ll11C

do deputado Trifi.no Corrêa, tal
vez pensando que êle não esti
vesse presente.
Lá do fundo do recinto, grita

o sr. Trifino: - "Estou aqui".
Aproximando-se, diz: "Se

que,' discuti I' comigo, podemos
ir para a sala do café".
Hú um certo nervosismo e o

deputado .. trabalhista" parece

que se movimenta para investir
contra o sr. Trifino. Ou foi as

sim ou foi qualquer coisa seme

lhante, dessas que não se perco
bem bem em momento de coníu
são.

O certo, o fato é qus o sr, 'I'ri
firro Corr-êa, irritado. fez UH1

gesto largo com o braço direito

apoiado na mão esquerda. edis-

Nesse momento, chegava a po-_
lida' cspccird, O" intetTeg�O tam

bém serviu para con verxas e en

te.ndimcntos. Foram ,I Mesa o

sr, Prr-..stcs e outros,

Ahr-r ta a scssâo. ocupou ii tri

bura u sr, Car lo« )iarigllela, da
bancada comunista, que disse

Q{.'1y]ul'.,cu' o inr-idcn tc e não estar

solidário com as expressões do

�,,:[J colega de bancada, pois, 1.'0-

mo representantes do pEl'VO,

compr-ecndiu, assim como seus

companheiros de bancada igual
mente, que gJ'a\'es responsahi li
dudes pesa vam sobre os seus

ombros,

Depois, fala o deputado "tra
'baihista" com quem se vcr if'icá
r-a ° incidente. Quando este foi
:\ tribuna .. e durante todo o tem

po em que í'alou, o sr. Tr-ií'ino

Corrêa permaneceu de costas

para a tribuna.

Corncutando o facto, cada um I

tinha uma in terprctação. 'Cm
achava que o SI', Trifino, levan
do a mão f'echada um pouco ao

alto. querer-ia ameaçar o "traba
lhisl@" com um soco no rosto. 1Outro, porém, entendia que o

sr, Trifino pretendia mostrar o

"muque
"

a sua fôrça, agitando ---------------..:
o braço e segurando o mesmo

::iC: - "Para um cretino, como

voce. só isto", Pronto, Foi a

conta. Daí por diante, ninguém
mais se entendia,
Ouvem-se vozes: "Oh! Oh !"

.. "'ão é passivei", "Fó ru, fóra '

O sr. Segadas Viana reclama

que o deputado comunista seja
posto fora do recinto. Presidia a

sessão um trabalhista, o sr. Ber-

10 Condê. Deputado novo, ficou
indeciso. Afinal, tomou urna re

solução: pediu ao sr. Trifino que
se retirasse do recinto. O sr.

Tr-if ino disse que não saia. O
vozerio era tremendo, "Peço a

palavra ", gritava um; "peço a

palavra", dizia outro.

P'Or fim, o sr, Cirilo Júnior

sobrepujou os demais, dizendo

que precisava f'alar. Começou
reconhecendo que o presidente,
sob a impressão perfeitamente
justificável de um movimento de
revolta, convidou a retirar-se ao

deputado que tivera a deplorável
atitude que todos lamentavam

profundamente, Mas o Hegimen
to não prevê caso Ide retirada ou

expulsão de deputado. O que o

presidente devia fazer era sus

pender a sessão. para, assun,

depois de serenados os ânimos.
s-e ouvirem as explicações. que
certamente, teriam ele vir, O sr.

Berto Co ndê, que a eSS�1 altura

jú não estava mais com dês, nem

CC>1ll tês, mas cheio de ff e rr,
sem atinar com uma salda, apa
nhou a sugestão e foi logo de
clarando que a sessão estava

suspensa,

com a outra mão.
Fosxe uma coisa ou outra, ou

mesmo uma terceira, o inciden
te constituiu a nota mais origi
nal da Assembléia nestes últimos

tempos. isto é nestes primeiros I
tempos de seu funcionamento.

I

(Di) "Correio da Manhã").

Companhia Telelô
nica Catarineose
Acham-se à disposição dos

srs. Acionistas de.ta Com
panhia. em sua sedE', à Pro,

ça 15 de Novembro, nO. 8. os
documentos de que trata o

art. 99 do Decreto,lei nO.

2.627, de 26 de setembro
de 1940.
Florianópolis, 25 de 'mar

ço de 1946
A DIRETORIA

Grêmio Estudantil
Catarinense

Convocomo. todos os associadoll
para a reunião de A..embléia Ge
rol, o realizar-se dia 30 do corren'

te, às 14 horas,' no Lira Tenis
Clube, poro fin. dá �Ieições. E' de
notar que, não 'tendo número
.uficiente para la. convocação,
.erá chamado, após 30 minuto. a
2a• convocação, ae neces.orio, uma

I38., pa..ado 15 minutos, com qual
quer número.

A DIRETORIA
3 v. 3

MACHADO a elA.
A.giDcias e Representações em

Geral
Matriz: I FIori.a.n6poU.
Rua João Pilllto i n. 5
Ccixa Po.tal, 37
.Filial: Creaciúma

Rua Floriano Peizoto, ./n
(EdU. Pr6priú),

Telegramas: ·PRIMUS·
Aa.nt•• '!lo. principal.
n\unicipia. cio E.taà�

__6_ a _

SANGUENOL

VENDE-SE

Contém oito elementos tônic,os
Fósforo, CálclQ, Vanodato e

Arseniato de
Sodio. etc,

COf"�..l ,,'pl"'�- ,€<.."·H"S O�J i'lnTlGRS

1!f'���"1l'l

*

I BREVEMEN1E
Reabe�t'lrQ d� Labo,ütório
Radio- Tecn ICO-Electi on

Fundado em 1935
M<lntagem de .r,ídios. Ampli

ficador'es-Transmissores
Mahrial importado direta

mente dos U. S. A

Proor re tár io
ütemar Georges Bêhm
E�eche - Tecnico - Profissional

formado na Europa
FlOrianópoli.

�U(1 Joêio Pinto ri. 29 -- Sob.

UnIa casa sita à rua F'ee-

I nando M_ochodo 40: Tratar
rua lrmoo JoaqUIm, 13, a

I qualquer hora do dia,

I Motores a óleo crú
Msr it imos, industr iáis con

jugados com (ÍrJhmLh para o

Iornecimer.to de ene glél e lêtr rc a.

Informações: rua Ma ror Costa.
n' 33 - Fp o li s (15v-l).

Correio Lageano
Venda avulso no

f.GÊNCIA PROGRESSO
•

I

i
�

I
I

(j� Pálirll,.." DepHuperhdoi!
E8gutados. Anêmicos,

M'igro!l, Màt's Que Criam,
LI'lltIlÇi:18 Rl1quiuclis rece,

oerão li tU[lificação geral
110 orgliDll'>IDo com o

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

COPYrl9hl da

TheHArE rOI! H/ARO? ln,..

ESCRITÓRIO .JURÍDICO OO�IERCIAL
AlIfIuntolil: Turldicas -- C"""erciais -- Rurais e Informativos

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conliulte n09sa Organização antas de .e decidir pela com

"ra 01.1 venda de imoveis. pinhaili ou qualquer.

empresa neste e.tado
Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

-,

ADVOGADO
Rua Frei Rngt>rio. 54 _ Caixa Postal 54 - Fone 54

Im;iirliffíion I
I R';:"O�::1�:7;, 33 I
Livros novos e u �ado!l,
em diversos ialomas.

1 - que, por motivos ainda
não esclarecidos cientifica
mente, a temperatura da es

tratosfera é mais elevada aci
ma do Polo Norte do que aci
ma do Equador.

2 - que o famoso compo
sitor Richad strauss afirma
ter oompôsto uma das suas

mais lindas canções. o "sonha
no Crepúsculo", durant€ o

tempo que sua espôsa levou

para .pôr o chapéu.
3 - que a pele extremamen

te fina -que
.

com frequência
cobre a pa;rte inferior da unha
humana, não é viva e portan
to não cresce, sendo apenas,
empurrada pela pele viva que
cresce atrás dela.

4 - que o único edifício da
Roma Antiga que ainda 5€'

acha em perfeito estado de
conservacão, e talvez o mais

antigo edifício completo de,
todo o mundo, é o Panteon,
construido no século II depois
de Cristo.

5 - que os gafan:hotos, nas

suas migrrações, formam en

xames que chegam a 100 qui
lômetros de comprimento por
20 de largura, podendo voar

mais de 2,000 quilômetros nu
ma única viagem e alcançan
do alturas até de 1.600 metros.

6 - que o girassol tem um

poder desinietante asséJmbro
SÜ; e que experiências prati·
cadas na Frahça, Bélgica, Itá
lia e Holanda demonstram
que, plantando-se o girassol
em lugares baixos e pantano
sos, desaparecem completa
mente do l"Jcal as emanaé6es
nocivas e os miasmas palúdi-

I CDS.

__�i

I QU�R VESTlR·SE COM (ONFORTO E ELEGAHClA? 11PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

Iou fiO estrI:lXl�eíro.

Novidad-es tod<JS 81 Isemánes

c
CasimirasSedas,

SA S
O,RLANr)O

$
e

SOi-\ RPBJLLI
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e �obreloja - Telefone lfi.14 (rede interna,)

Cai�a Postal 51 --- End. Telegll: «�çarpelli» --- Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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os AMORES DE SUZANA
Acontece com' esse filme da

Paramount, que estreiará bre
vemente nos Cines Coroados,
um fato interessante: o esuec
tador se esquece, muítas

"

ve

zes, do próprio filme, para ver

� somente uma mulher. Na ver
, dade, Joan Fontaine consegue

"roubar" todos os momentos,
absorvendo inteiramente a

. atenção do público, não só
pela graça da sua deliciosa
figurinha, como, e, principal
mente, pela sutileza das suas

expressões, pela sua soberba,
) magnífica interpretação.

Raras vezes, ou melhor,
nunca vimos - e nisto não vai
nenhum exagero - Joan Fon
taine num papel tão bem vivi- Dr
do, nem mesma naquêle "De I -

.amôr também se morre", com: Olhos" Ouvidos -- No ríz .- ICh 1 B I' I f' Garganta -. Cabeça - Peólccço I .

ar es oyer, Se, a 1 e a 01
...__... _...'

uma criaturinha profunda- Reir,iciou s ua

clí�'ica
à

mente apaixonada e estranha- Rua Nunes Machado 20,
mente apaixonante, aquí ela
revela uma faceta diferente,

Q nerdeu ?um ângulo mais agudo da- sua uem ..

arte. Joan Fontaine sobrepuja A' Red - f' en+.-que
d

. ,.

d "O
' nos.a aç<1O 01 ,Q

os emais papeis e s amo- determinada importando aç:hada
res de Suzana". E note-se que frente a Soberana, a qual se acha

no "cast" há nomes como os á disposição de quem a perdeu
dde George Brent, esplêndido. S.. até sábado próximo x:ão for

ali, D d F W lt I procurada. estamo. aurorlzados
. as; on � ore, a er

I
pela pessôa qu·g a encontrou, a

Abel e DennIs. O'Keefe, seI? entregoa-Ia á Caixa. de Esmolall Q�.

contar outras figuras secunda- Indigente. de Fpoh•.

riaS.. .' região da França e perseguido,
,
William A. Seiter deu uma pelo inimigo é obrigado a re

prova. cabal do seu .talento �o- fugiar-se num convento. Uma
mo diretor, conduzmdo a. hIS- das' mocas (Barbara Britton)
tória de maneira semp�e inte- troca o' hábito religioso pelas

r.
essante e c�da vez mais

atra-, véstes civis e passando por es

ente, aprOv�Itando-se de u� posa do aviador empenha-se
. entrecho ate certo pont,o ori-

em conduzi-lo a lugar seguro.
. ginal. Original foi tam�em a Assim talvez pela primeira
maneira da apresentação d�s vez no cinema, com tal impor
quatro personagens masculí- tancía, a Paramount nos apre- I
nos, cada qual com o seu tem- senta em "Um Lirio na Cruz"
peramento e apreci�ndo Su- visões impressionantes dos es

zana sob aspectos dIvers.os .. Se forços dos religiosos europeus
bem que lembramo� .

Iígeíra- para sobreviver sob atação
mente as características de das hordas de Hitler e para
filmes "Como se eu tivesse um contribuir com o seu quinhão
milhão", "Seis destinos", etc., para a libertacão do continen
este "Os amores de SU2Jan�", é te devastado e oprimido pelas
narrado de f?r.ma, como dISSe- lpelas forças do mal pelos ini

mos, algo orlgmal. migas do povo e de toda a bon-
É mais um granàioso filme .,,'lade. A direção de "Um Lírio

que os "Coroados" prometem na Cruz" coube a Frank Bor-
.aos seus frequentadores. zage, o admiravel realizador

':' ':' '" de "Não Matarás" e "Tempes-
UM URJO NA CRUZ tades de Almas". I

i'�col1tece que um aviador Este filme "Um Lirio na

norte-americano (Ray Mil- Cruz", estará brevemente nos

land) durante a guerra anti-, Cines Coroados.

nazista na Europa, cai numa I
f'
,

)

CONTA CORRENTE POPU�AR
JUlos 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FloriLnÓpoUS

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

Autorizo a minha inscricão como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de _ , , de 194 .

Nume por extenso _ •. _ .

Local onde deverá ser cobrada a mensaÚdade .

-Cínemo

SÓ SE USA

ARAUJO

A. C. T.

Criada a Escala Militar para
oficiais da reserva

RIO, 2.. (E.) - Foi criada a Escola Itlilitar para ofí
dais <la. Reserva, que funcionará anexa ao C. P. O. R. do
Rio de Janeiro, sob um mesmo comando, que é o do co

ronel Edg·a.rdino de Azevedo Pinto. Esse novo estabele
cimento cuja abertura, ao que estamos Informados, está
prevista para os primeiros dias de maio próximo, inicia
rá os seus trabalhos com cêrea de duzentos oficiais-alu
nos, em sua. maioria oriundos da. FEB, além de outros

que prestaram serviços em setores Jlgudos á mesma

fôrça.
-----------------------------------------------------,------

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, ao Rio, encarregou a Livra
ria Rosa. à rua De odoro , 33 nesta Capital, da distri

buição dos seus af'a rn sdo s romances em fascículos e pede
aos seus dignos fr egu e zes o obséquio de procurarem, en

quanto nào estiver no! ma lisada a entrega a domicílio. os

fascicu los que precisarem.
_______.._

Precisa- se de pessoa s t '11<1 e b o n e st a ps ra venda de
romances em fasciculo s, a dornicil io.

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa, à rua Deodoro, 33,

sapat�,r:�! .. ,JOfity I
Rua.:.Tlradentes,· 19'

·Apresenta'. s�"tiS,.últlmôs,nió-·
delas em ca!('ildos·fino$,.

pa'ra senhoras

Pequenos
, .

anuncias
SITIO

E.tà o. venda um .itio. distante
18 km. da capitaL na ilha. com

183 m•. I e frente e aooo de fundo••
cortado peta estra.da gerell. com

uma co.' a de material e madeirCl
pa ra 60�O m•. de lenha.
Tra·.:ar neata redação.

'" * *

1\lolor a óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "Cli

max" - mil rotvções - força
de 6 a 8 cave los, possuindo co

te de ôleo,
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal

do Dutra delegajO Instituto

dos Maritimos. Tr e tar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 1'elcfone 1134.

• * •

FARMACIA ESPERANÇA
c. rarmaUwtteo NILO LÃ (JS

� __......o.Aü " �...e1r.. - BO�pauM -............. .- �

1I.I'tiW_ �. IIon'IIeIuI.
.........._.,. a exalOl .�.JIleJU .. _CIol#.rw ",__ Compra-se

Mobília de sala, gru.io est o :

f d o , em bom esredo .

Dir igi: .. -e à caixa Posts I 1C6'
Nesta.

VENTilADORES
Vendem-ae doia ventiladores elec

triccs . grandes. para cima de me

.0 n.1 p ..,rede. serido um oscilante,
p r o p r r: d para escritório. barbea
r in s . co Iea , etc. Tratar na rua Al

milante Lamego 15.
* * *

f'A Ç' A
Preciso-ee aluga,..

I\..,,-, urna poro mOTa-

dio el't' rua maia

ou menos central -- Ddc-se refe
....rcia.. ou fiança. - Informar 11

A. Pena, rua Deodoro. 18, ou no

Bonco do Comércio.
. . ..

r

.�- nV (-)'�. '1-)O-S I
... \. __ .U�\ ..

_ �

1 C A S A

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt:S2 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Ccmpro-se uma oté CR$
25.000.00. Trator à Ruo
Tenente Silveira, SD.

4 VS. olt. 4

1lUUJ!

a MetHOQ "EQMlfUG�
OE fFEI'tO Sf6t::QQ.
f IwOÇE NSIVO U

CDIAJllC"S I!

APENAS Cr$ 3,6;}
Com eSSa ínfima Quantia Voe.

�8tá auxiliando o seu pro.omit,
I Contribua para a Caixa de Esmol34
I 00" I�,ôi ..o"t .... d .. Flo1';anóoolis.

o Sabão

No Bar e
-

nao

no Lar «KNOT»
deve faltar

E�CRITóRIO JURtDUJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, Iazendcs e cmprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Brance

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fene 54 - Caixa Postal 5·t

Endereço telearáfico e "Elibraneo" - Lajes - St.. CatarinA

Virilidade I
forca!
Visar!

Com o tratamento pelo reputada pre-
4uto OKASA. - A base de Horurõutos
[extratos glandulares) e VItaminas sele

cionadas, OKASA é uma medicaçãe
I'lIocional e de alta efieacia terapeutíca,
em todos G8 caso. ligadOfl diretamente
a perturbações das glândulu sexuaes,

OKASA combate '/iO'orosamente: tra

queza sexual em todas as idades. SO? a

fôrma ue i�.uficiência glandular ou VIta·

minaI. senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda"

&8 perturbações de origem ovariane,
idade critica, obesidade e magrez�. Ua·
cidez da pele e rugosídade da eutís, �a
mulher. OKASA (í1noortado dlrdtamen••

de {..ondres) proporciona Juventude.
Sa (l'J e Força e Vli!()r. p<;ça fórmula

"prata'! para h.amens e fórmula "oW"o"

pera mulherel!, em todas ali Iloaa Droga·
ria, e Farma\llaB [nformaçõ... II,pedldOfl
�o Di.lr. �'(' oduto. ARNA.. - Ati. Ri.
Branco. 101 JUo.

-

GRUPO ESTOFADO
Vende-se grupo estofado

sofá duas poltronas. Guarda
roupa pequeno. Escada com

degraus automáticos. Taboa

engomar grande. Estante pa
ra' panelas. Tendo com menos

de seis meses de uso. Ver e tra
tar na Rua Tenente Silveira
124, nesta.

I1IBnllll:mtll);HI)
B JU.lS QPB W

NOME, E U1I

I'I�I.Of
PODEROSO A.UD
!JAB. NO TRAT"'

ItENTO DA.

. RETIRARAM SUAS CANDT- '1DATl]JRAS
Tôdas as bemdas, inclUSIve a,,;

fabricadas em outres Estada!;,1retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari·1nenses, - em vista da certíssi-

I
fi:'> vitória do aperitivo KNOT.

I

B R IT O
(I �lla 11I.le iniic'ido
Tlr"iqt�-; T

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-J()JNVIIJJ .. F: (J'Vllrca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
re�laf

.(
I
-(

//

---.------------ ··tüãiiiia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SANTO DO' t»IA
3D DE lVIARÇD

S. João Clímaco, Abade
Foi pelo ano de 525 que nas-

I
ceu, provavelmente, na Pales
tina, João Clímaco Uma edu
cacao esmerada desenvolveu

I CJs Jdot�s extraordinários do jo
I vem ao qual se abria o futuro
mais lisonjeiro. Mas João, que
já tinha dado provas cabais
de seu saber, procurava conhe-

I cimentos mais sublimes, A ele
interessava somente a ciência.
dos santos. Um mestre da vida

espiritual introduzia-o na vida
monástica. Depois juntou-se

Será irradiado! O jogo boje, entre «Guarujá» e ��·�I;�Pi�.�fo:��'�ei:e;;s�c�e:tt�: ��nt�1���:i, f�v:��t,ei��ra��
«Gazeta», será transmitido em seus minimos db talhes-r na ���b�lUbee, ���'�a���z ���:��i ��e�ft�sc:��� ���aa Vi�:P2�:
palavra de Ivo Serrão Vieira e Acy Cabral ffeive, diretamente Clube.

'.' �:s���i��O:us��iaa�::�����
do Estádi.o da Federação C�ta�iDeD8e. de Desp�rtos, numa RE�A��C�R2o���i:LANO �.�;�aâ�a���� �����ri�!e��

nentlleza da Companhia felefoDlca flat"rluense ,E� entrevista c?m o diretor mir, embora contra sua vonta-

___"!J_ '
U u • técnico do nosso too conhecido de, o cargo de abade geral de

A CONTE�A DE HOJE acieias noLeI pruneira Ui0L.gu- ( e, val?rosü :,'eleve�" .do C'Jle- to�os os monjes do Monte Si-

Tendo por local o magnífico gramado ,do estádio da rua I lia, pois sua carta fala hotel.

I
gíal, team. composto de JO- i

mai. Entretanto, quatro anos

Bo�ai.uva, prelíarão hoje, com início às 15 horas, as equipes da ,� vens manejadores do couro.: depois, renunciou a esta dígní-
"Rádio Gu.arujá" e da "A Gazeta", partida que será dedicada A NOVA DIRETORIA DO . consegUl-:n?S �purar que aque-: d�e para poder voltar à soli-

EOS srs. Jairo Callado e Ivo Serrão Vieira. VERA CRUZ FUTEBOL le clube Ira disputar neste ano dão que tantos encantos para
Provavelmente o jogo será filmado e irradiado. CLUBE o C::e1,tame Amadorista de Fu-, ele tinha. Não foi por muito

Deverá apitar o encontro o sr. Izídro Costa. Da secretaria do Vera Cruz tebol. I tempo. Em 605, Deus chamou

Os quadros jogarão assim formados: "Rádio Guarujá": F. C., valorosa agremiação Tal n�tícia muito nos agra-] seu fiel servo para receber a

Gustavo, Narciso e Naldir; Ivo, Minela e Ernaní; Gouvea, Ju- amadorista, filiada à Fedeora- dou, morme�te por se tratar' recompensa eterna.

racy, Durval, �ivaldo,. e Cru:na. "A Gazeta": Walmor, Romeu ção Catarinense de Desportos, de,�ma equipe qu� quand� _

* * '"

(:1

e Lauro; Idalgido, Ar:í e ChlCO; Machado, Dutra, Orlando, recebemos a seguinte comu-
su...l�e em campo brinda aos HORARIO DAS SANTA.:� MI8-

Bernardino e João., meação, que muito agradece- ass�sten.tes, quer pela ma:r:-eir�! SA:S PARA. DOMINGO

A entrada sera franqueada ao público. mos: cavalheiresca, quer pela tecni-] Catedral: 6, - 7, - 8, - 10.
• • • "Florianóoolis 24 de março

c.a de seu poderio, com parti- horas.

FIGUEIRENSE X ATLÉTICO de 1946.
... , das d� real destaque ...

' I NO'V�a: às 19 horas.
.

Amanhã teremos oportUI1iidade de presenciar .ao emocío- Ilmo. Sr. Diretor Esportivo Os rapazes �? Col�gJ.aI,. c�e�- I, Em ruas da semana: MIssa:

nante encontro amistoso entre Figueirense F. C. e CIUJbe Atlé- do "Estado". _ Nesta.. tro em breve ja darão llllClO. as 7 horas.

tico Catarínense, a realizar-se no campo da rua Bocaíuva, ás De ordem do sr. Presidente aos treinos em seu gramado. I Igreja de S. Francisco: 7, -

15,30 horas. tenho o prazer de levar ao VüS- �1l:e continuem, pois, os cO-. 9 horas.

Dada a igualdade das forças dos dois conjuntos é de es- so conhecimento que, eleita, Iegíais a mostrarem o seu va-

'I
Hospital de Caridade: 5,30

perar-ee uma peleja bem renhida, tendo já os técnicos do tri- fo� empossada a 3 d� �orren�e
lar no cOITente,:,ano. - 8 h,or�.

.
_ .

color e do Alvi-Negro feito realizar vários "trainings" para mes, a nova admmístracâo Puríssimo Coração de Mana

uma boa apresentação.
.

deste Clube para o período
J

de O Fl:0RIANO PEIXOTO JO-I (Parto): 8 horas.

• • • 3-3-46 a 1-3-47, a saber: GAR� DOMINGO NO ABRI-, Igreja de St" Antônio: 7, -

TORNEIO RELA.,.'VIPAGü * GO DE MENORES ; 8 horas.
•

Rio, 30 - Hoje à tarde, deírontar-se-ãc no campo do Flu- DIRETORIA: Fômos infomnados que os! Igreja de S. Sebastião: 6,30
mínense, em prosseguimento do "Torneio Relâmpago" cario- Presidente _ José de Almei- "mestres do peból varzeano, I horas.

ca, os quadros do Botafogo e do Flamengo. da Bastos; více-presídente _
continuando a sua serre de I Igreja de sta. Terezinha: 8

• • • Celso Geraldo Vieira' 10 secre- jogos amistosos, entrentarão horas.

BERA REALIZADO AMANHÃ I pela renovação do contrato tálio _ Pedro Silva; '20 dito _ domingo o Palmeiras, da Agro- A:silo Irmão Joaquim: 6 hrs.

O. "INIT.IUM" PAULISTA_ II que. mantém com o jogador I Pedro Kinchesky; 10 tesourei- nômica. Capela da Base Aérea: 8 hI"S

RI?, 29 (E) � A Fede�ao Rene. 1'0 _ João Kinchesky; 20 dito
�, Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só

Paulista fara disputar OflCial-1
*

1_
Dalirio de Almeida Bastos. Ê BOM SABER... alunos) ,

- 8,30 horas.

mente sua temporada de tute- AINDA PODEREMOS IR AO ':' - Que o primeiro jogo entre Capela de S. Luiz: 6,30 -

bóí, no próximo domingo, com CHILE COMISS�O FISCAL as famosas universidades de 8 horas.

a realização do Torneio Ini- F:lo, 29 (E.) - A fim de de- Lauro Santos Manoel Or- Oxford e Cambridge deu-se Capela do Abrigo de Meno-

tium dos teams profíssíonaís, liberarem em definitivo sobre- lando e José Góes, Represen- em 1874, sendo esta data uma res: 6 horas.

seguindo-se depois o Carnpeo- a ída da representação brasi- tante junto à F. C. D. - Mário das mais famosas da hístóría 'I'rindade : Matriz: 8 horas.

n�to: E, par8.: evitar o fracasso l�ira, ao Campeonato Sul-Ame- Bchrnídt. Diretor-esportivo - do futeból no mundo. Tríndade: Chácara dos Pa-

técnico do citado certame, os ricano, extra, de atletismo, em Osvaldo Soares. - 'Que a Confederacão Sul- dres: 8 horas.

clube são obrigados a colocar Santiago do Chile, estiveram Outrossim aproveito o ense-\ Americana de Foot-Ball foil João :es�a (Estreito): 7

em campo domingo, pelo me- reunidos quarta-feira á tarde, jo para apresentar a v. s. MI fundada em 1916. 'horas (igreja) - 9 horas (ca-
nos sete jogadores efetivos. na C. B. D., o sr. Rivadavia meus protestas de estima e - Que são os seguintes os pelJa).

* Corrêa MeyeT e os membTos do apreço. sei'ecionados que venceram os
.-

.--ç@----q--,------
O NOVO MAIORAL DA Conselho Técnico de Atletis- Saudações des'portivas. certames sul-americanos de �1A Of �-- () p�YACHTING CARIOCA mo da entidade máxima. pedm Silva JO Secretário". futeból oficiais de 1916 a ?�1\� l'RE.}%t %�IRio, 29 (E.) - Em assem- Após longa conferência, fi- * 1942: 1916 - UrUJgUai; 1917 1t��O \)'"

\.l b·bléia realizada ante-ontem, os cou resolvido enviar a C. B. D. CONCOREENTES AOS CER- - Umguai; 1923 - Uruguai; Q.\1t(""t.��t.� '-l 11
clubes filiados à Federação um novo telegrama à Federa- TAMES DE 46 1921 � Arrg'entina; 1922 ,,�OSb II'
Metmpolitana de Vela e Motor ção Chilena de Atletismo, in- São os seguintes os clube') Brasil; 1923 - Uruguai;

192�1
' OCU1't,##'#

•

�n
elegeram para o cargo de pre- fonnando que a participação inscritos no Departamento de - Umguai; 1925 --:- Al1genti, � � ��
sidente, o sr. Mario BoI'lges de do Brasil naquele ceTtame, se Futeból Amador da F. C. D., na; 1926 - Urugual; 1927 -

-

Andrade Ramos, elemento de verificará no caso das passa- que deverão participar dos Argentina; 1928.- Argentina; TOME APER�TtVO
incontestável valor, esportista gens de j,da e volta, para os 35 camoeonatos da la e 2a Divi- 1935 - UrugUaI; 1936 - Ar-

de boirn quilate e ve1ejador atletas, forem remetidas para sões�de Amadores da Capital: gentina; 1939 _- perú: -

K �; (' )rl�dos mais eficientes. o embarque da delegacão en- Certame da la Divisão: 1941 -, Arg'ent:i:na; 1942 _11 Ao. �
* tre os dias 15 e 18 de abril. Em Avai Futeból Clute, Figu,ei- Uru,gual. A ---.

'

"
••--,,---

REGISTADO O CONTRATO
J
caso contrário. não intervirá rese F1.Jiteból Clube. ClUJbe :�tlé- _ Que Orlando Cunha foi n�c1a no nng como cam:

DE PAPETTI, no campeonato, a representa- tico Ca.tarinense.' AssociacãO campeão catarinense de Remo peao. Em segundo lugar esta

Rio, 29 (E.) - O Botafogo cão brasileira. Despol�iva Co�egial, PauJa Ra- em' 1934, 1935, 1936, 1938 e Joe Louis que mam.tem o título

remeteu à F. M. F. o novo con-
'

O telegrama que será diriGi- mos EsuDrte Clube. Ca,rav3m '939. Sua maior vjtória foi desde 1937.

trato que firmou com o cen- do à entidade do Chile, pela do Ar Esp-orte Clube e Bocaiu : 11�8�"dn cc;nquistou o titul0 de -: Que em Par'Íls, em 155�,
ter�hialf Papetti, por mais um C. B. D., é o seguinte: va ESDorte Cluce, �mpeãD brasileiro em 1936. reallwu-� um gr,am!e ,tl)1'nel0
ano, para o devido registo. "A esta Confederacão é Que Cert.ame da 2a Divisão: Pau- - Que John L, Sllilivan foi de esgnma, senao ..endo de

Também o "glori0so" ofi- r:abe estranhar term,]s seu te- la Ramos ESlJoI1te Clube; B')- camreão mundial de box du- morte o 'R!ei Henrique II, da

, dou à entidade metrorpolitana, legrama. Não é exato que te-/ catuvo :&<morte Clube: A<:so- rante 10 anos (1,882 - 1892),

I
França. ....

cmnunicando que se interêssa nham oferecido hn<mro2}Yf'm ciseão Desportiva Col€<Yial. <:pn0() () l'f'lCorrli,".ta de DPrma-
- Que o pnmerro Jogo eu·

.

�

_ tre paU!lrstas e cariocas deu-se-

figueirense x Atlético,
.

o desperado· encontro amistoso =;���:li�c�� �:

que amnhã apreciaremos no gramado da rua 80caiuva.:��;����E,hir:O���

·

Finalmente hoje, às t 5 horas. no gramado da rua Bocaiuva, em
jReligião

disputa de um riquíssimo troféu e outros prêmios, os conjuntos da'
«Gazeta» e «Rádio Guarujá» travarão sensacional duelo pebolistice.

Catolicismo

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNIC,\ l\lf.:D1Ct\ EIU G1<JRt1L

Doenças do coração, pulmões, fi·
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSl'IJl'()RIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUIJI'J\S Dl,UUJUliESTE:

das 15 ús 18 horas
RESIDi":X{'L\: AY. 'I'rompowskí,

62 - Fone �Ianual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhor-as
CONSL'J/I'()RJO: R..João l'in(o "
DláriullIcnte das 15 às 17 horas.
RESIDI�N(,U: Alnrn-anre Alvim,

af;' Poue 1\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE' ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststênc!a .\lunicipal e de

Car-idade
CLíNICA �H:nrC\ OE CRLlNÇas

.\DUJ/I'OS
COXSULTóHIO: Rua Nunes 1\la_
cbado, 7 o.;difício S. Francisco).
Consultas elas 2 às 6 horas

RESlD(.;;\;CIA: Rua �lare.rhal GUI
lherme. .'5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de cio Brasil). Mérl íco por concur
so do Se rviço .\'aeional de Doen
oas :llentais. Ex interno da Santa
Casa de Miser.icôr-dla, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

deral
CLíNICA 1I[f.;l)1C.\ - DOEXÇA8

XBP.\'OS,\S
- Con sultriír!o: Edifício Amena

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das li) ás 1R horas -

Resldência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClRURGT.\ GBR.\ T, - ALTA CI.
�URGJ.'\ - JlWLf:STJAS DE SE.
.... NHOHAS - PARTOS ' ..

Formado pela Faculdade de Medí-
cinnn da TJniver'sidade de Sào

Paulo, (;. .. �..; :f<t.J�. tl.::o::s-istente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia elo estômago e vias br
liai'"s, intestinos elelgaelo e grosso,
tiróide. ríns.. próstata, bexiga,

ütero, ovários e trompas. Var-íco
ceie, hidrocele, varizes e herria

CO:\'SULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RESlIHO:'\"CI.\: Rua Esteves .rc

nior. 179; Te!. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos íntestínos, réto e

anus - Hemorroidas. Tra tarnen
to ela colite amebrana.

F'Isiot erap ia - lnf'ra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 2b.

Atende eliariamente às 11,30 ns
e, à tarele, das l(j hs, em diante

Resia: Vielal Ramos, (io.
Fone 10G7

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperf'elcoamen to e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
COXSUI>T"\S - Pela arnauná:
diariamente lias 10,:30 às 12 115. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - COXSl:JB'(lRIO:
nua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Rcsldént-ia: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hosp ítat "Nerêu Rarnus"
CLL\lC'A ;\1J.;DlCA de adultos e

('t'jiJnt'as
CO:\5l'LTó!UO: R. Trajano. 14
(alros da Cunfeitaria "Chi-

q ui nho")
CO:\Sl'L'J'AS: das ·1 Uo; ti horas

HESrDf:::CJ..l,. n. Felij1e Schmldt,
38 - Fone: manual 8] 2

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

DOF:NCAS DA PELE _.- SíFILIS
AFECÇõES l:RO·GE;\.'ll'AIS

DE A:\IBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSUT"TAS: elas 3 às r; hs. - R.

Felipe Scll111 idt, 46
RE�.: R. .Toinvile. 47 - Fone 1648

DR. ARAUJO

AUTOMOBILIST4S
AJenção

Povo O seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
'

Praça da Ba�deirane. 37
1 ___

,-"
.......... •iIP'... .. ..

COMPANIDA 66AUANC� DA BAtA"
'od.da •• 117. - �éé.: I A I A
INCEIfDIOS J.: TRA.NSPORTES

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

98.687.816.30
76.736,40 I 306,20 ,

t

I
1

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabi lidades

Diretores:
Dr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto oe Araujo
e José Abreu.

7

Cereais emm grosso
Manteiga, quefijo5, xarque,

banha e salgados

MACIEL,
Comissões -

FONSECA & C.IConsignavões - Conta Própria
Rus Leandro Martins, n. 6

Quase tsqume da Rua Acre
Rio de Janeiro

(aiXà Postal: 3194
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEI(AM

Recebemos à consignação: ma nreig s
, queijos, salgados em geral, mamona,

alho� e todos os produtos de le vo ur a ligados ao ramo' de cer e ai s, Fecula.

• cação , ramar ão Contas r a pidas, pHÇOS reais do mercado. F'azemos

financiamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

BRASILRI() DE JANEIRC)

Noticias da Holanda
A HOLANDA OBTEVE QUA
TRO LIMPA-MINAS DA GRÃ

BRETANHA
S. H. I. - Informam de Ba

távía que a marinha de guerra
holandesa entrou na posse de
quatro limpa-minas ingleses
do tipo "Bathurst". Essas uni
dades serão postas em serviço
nas aguas das Indías Orien
tais.
Como se sabe, há pouco che

gou uma flotilha de oito lim
pa-minas holandeses ás In
dias. Todas esas unidades te
rão a difícil tarefa de limpar
as aguas orientais das minas
colocadas ali pelos japoneses
durante a ocupação.

* :;t *

Assistente do Pr-of, Saneou, 110
Rio de ;Jallciro

E S }' E C 1.\ I, I s r .\
Doenças e oper'açOes dos OLHOS,
OUVIDOS. NARIZ e GAHGA.\iTA
Cn-urgta modema ela GUELA DE
LOBO, (lo LABIO LEPORINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de FORC

..
AS HOLANDESA:'::'nascença) _

.._.

Esôfago�copia, broncoscopia para OCUPA.RAM BAN.KA, ILHAretirada d� corpos est rau has, etc.
CONSUl,1'.\S: das Hl "" 12 e das DO ESTANHO

15 às 18 horas
Rei' Nl!XES :UACIL\1)(, N. 20 _ S. H. L - Informam de Ba-

Fone 1447 távía que tropas holandesas
DR. SAVAS LACERDA desembarcaram na grande ilha

Cltnica médico·cirúrgica de Olhos j de Banka, a léste de Sumatra
- Ouvidos. Nariz - Garganta.l .

tê
'

Diploma de habüítaoão do Conse- e ocuparam-na sem resls en-
lh.o Naci.onal de Ofta,lmologia. cia. Juntamente com a ilha ICOllõSUJ,ToRIO .- F'elipe Schrm- . .

dt, 8. Das 14 às 18 horas. de Bílliton, que havia sido.,ROSIDtJ:NCJA - Conselheiro Ma· d I h 1 de, h'fra, 77. ocupa a pe os o an eses, a

ITELEFONES 14J8 e 1204 vários meses e onde já se rei-
----------------__________ níciou a produção do estanho,

Banka é o principal produtor Idesse metal nas Indías Orien
tais holandesas. Ê de esperar

I que também em Banka não
tardará em reiniciar-se a ex

ploração de tão ímportànte
matéria prima.

:;: * '*

CHEGARAM A HOLANDA
DOIS MIL EVACUADOS NAS

\ íNDIAS
S. H. I. - Segundo despa

cho de Amsterdam o navio de
passageiros holandês "Johan

-� van Oldenbarneveld" chegou

l�
áquela cidade com dois mil
holandeses evacuados de Java.
Entre eles há cinquenta 01'

tãos de guerra cujos pais fo

�.
ram assasínados pelos extre

� mistas indonésios.

Aos sofredores
Dro. L. GALHARDO-Ex-mé

dico do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do ..eu conaultó
..ia para a Rua do .senado
317 -- 2' ondar. Rio de Ja-'
netro, onde pana o oferecer
o. seu. pré,timos. Escreva de
ta.lhadamente -- nome. ida
de, endereço e enve lOPEI se

lado para a reapc'tta.

� � ..

Crédito Mútuo Predal

Fabricante e distrínuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grcm
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratas. algodões, morína e aviamentos
pal'a alfaiates. que recebe diretamentfl dos

Snra, Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - �FILIAIS em Blumenau oe Lajec.

I
I

/'

melhora. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama o atenção do.
visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ emI

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M"IOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico qrati�
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alns de Souza

da Costa Avila
Dr. H. G S. Medina

fumo L,

Exame de sangue, Exa.me para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame poro

verificação da gravidez, ExaIne" <le escarl'O,

Exame para verificação de doencas da
�eJ.e, boca e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlut{)vaccinas e transfusão de sangues,
Lxame químico de fal'inhas, bebida

café, águas, etc.I
-

/

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------�----�--------�
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A Prefeitura Municipal adverte, em bem do povo, que ° açúcar brancl
',está sendo fornecido aos varejistas' a 180 e 195 cruzeiros cada saca.
Convém, portanto, não se deixar alguém enganar, ao menos desta vez!

,"

f
,

Caixa de Esmolas II'aos Indigentes de I
Florianópolis 1

A benemérita e nunca I Ontem, no Rio, dois jornais matutinos, no-

ticiaram que o sr. Getulio Vargas teria sofrido
assaz louvada instituição,

um derrame cerebral.
cu io nome intitula esta nota,

Como era natural, o Sr. Amaral Peixoto qu eremeteu-nos o balanço das
rendo saber Se a notícia sobre a saúde de seu sogrosuas atividades pie», com

N da especificação do c1uantum era verdadeira telefonou ao Snr. Protasio Vargas,

a-O passa e fruto da arrecadado e dos donativos e
em Pôrto Alegre, informando-se do fato,

O Snr. Prot oaí o nada scbí o , ma, telefonou
socorros prestedos ao s pobres

..

tri
-

t
..

1 I para S. Borja da on de partiu um próprio para a

In liga In ernaClona daC:�;��t�a�i�a��ntos já co- Foz�nda Santos Reis afim de, in-loco, apurar a

veracidade do notícia.Rio, :!9 (E.) - O ministro da provocando esta gllerra. Quando à nhecem o lado amargo da
(' 1 G" 'I tei Ij' No momento mesmo da chegada do emissário.ucrra, genera

_

OIS .,.on eu'?, re-I dcvoluçào de b"sl's, que, segundo o

I
vida, ler o relato dos bene-

cebeu na manha de hoje, os .lol·na-llider comun isl a. estão sendo rctí- f'
.

t d I CAIXA ii fazenda o sr Getulio Varg,as l"Sgressava de um

'listas, em sua residência, para COI1- das pelos Estados Unidos, não hú
ICIOS pres a os pe a

.

.

dos seus habituaij passeios 00 campo onde, - de-
(:eder-lh�s uma entrevista prometi-II bH,s,es retidas pelos Estados Unidos. A, despesa. total fOI. de

clarou com o ..eu clo.ssico sorriso, - ouvira o terno(ia de véspera. Os convênios que vimos mantendo 132.814 cruzesro s, obedecida a IT.rataya-se de o!wir,a palavra 1I11- com essa gr-ande nação amiga para distribuição seguinte: chilrear do. passarinhos.
tO':lzada.dc s. CXCl�. sóhre as gravcs u.efesa comum do continente têm 2516 esmolas a indigentes: =-===========�===....,,==� .

',
afirmações de LUIz Carlos Prestes sido cumpridos rigorosamente por 119900 C

. -

d co-
-= ---- --,-,

peran�e o par]�mento. .,

ambas as partes. dentro de 11111 di- . cr. oznz ssao ,e .. f DcaASSIm S{' manifesta o ministro da ma dE> perfeita compr-eensão. mútua brança das rnen sal ide des : a, ra
Guerr-a, respondendo a perguntas amizade e confiança reciproca. 6,567 cr. Expediente da CAI- _

"

_

t':critas: "A:s manifes!ações dos Y�l- Também é fruto 'da imaginação e XA: 996 ct . Manutenção do Inacionalízenos generais ql.!_e estão fal.ando S()- da íntrlza internacional a revela- Alb N t . 5 350
I

,

brr- as declarações de LUIz Cai-los cão de Prestes de que há grande ergue o �.rno.. cr. Pans, 29 (U. P,) - A As-

Pres!es r�pres,en�m ? pensa�ne:l,t[) movimento de oficiais norte-ame-
" *"*. I sembléia votou a nacionaliza-

do Exército. E nao so du. �xerclio, ricanos em Porto Alegre e Santa O pubilco desta cidade bem cão dos serviços de aás e ele-
�lll!S de .t�do 'O povo ?.r:;tsJlelJ:'o, de Mar-ia, e que até houve snanobras vê como e q uan to se esiot- t " idad .' 512 64 t s
(,U,l1O sentímetno patriótico sao as de soldados e 'Oficiais nortc-arnerí- t n

UCl e por a vo G".

;fôrças armadas a expressão mais canos em Cachoeira". ç�n:, e quan o consel5�em os

legítima, quando se trata <la própria dirigentes da fundaçao. Ela
razão de ser da pátria e da segu- merece o nosso respeito, a

rança de sua existência e sobrevi-

I
nossa admiração, os nossos

vêneia, Não é necessário, nem seria
eticamente o meio hahil, pois os • Ors. aplausos, as bênçãos de Deus,
poderes competentes, nesse caso, Aderbal Ramos e -'-- precisa ser e iadede na

SãD o judiciário e o legislativo, que sua grande e humanitária
exista a tendência ou um movi- da Silva obra social.
mento de generais, brigadeiros e e ---------------

��:1�:�!1\�i:v�t�� a ����dO llil� JOãO Batista I Cburcbill regressou���s�n�ro��:.artiido Comunista,

I
Bonnassis

I
à InglaterraAo poder executivo cabe repr-i- ADVOGADOS

mil' a desordem e impedir tôda SHOL'THA�IPTON, 29 ITnited)
ação, manifestamente perigosa para

Rua Felipe Schmidt 34, - O sr, Winston Churchill chegou,
a vida do país e contra os senti- Scila 3. Talef, 16-31 hoje, à Inglaterra após sua vilegia-
mentes patrióticos do povo e os in- tura de 71i dias ona América.•\'pare,n-
tcresses vitais da nação. tando boa saúde e hom humor, ao

Quanto às declarações de Prestes ser abordado pelos jornalistas,
súbre a �minê.neia ,de uma guerra Caso em que O pra.

Churchill respondeu com um sorri-
com a Argentina, e um absurdo U 50 à maioria das perguntas relativas
pensar-se em que os países arnerí- ·ü t

aos últimos acontecimentos nrun-

c,ap?s possam atirar-se à luta fra-I SI eu e perca aiais.
tTlc�d'a, uns cDnil:ra os ,outros. Solicitado ai prestar eselarecinwn-
Na Am'érica 'não ,existe uma po.! O pOder tos sôbre a sua idealiza.da "a,liança

1elIlisia expansionista, no sentido da militar C01l1 os Estados Unidos",
ipolí-tica que teIll vicejado no Ve-I respondea o cx-"pren"lfér": "Desejo Hin,29 (Via Aérea) Divulga
}hr� Mundo. ,!Uo, ,�9 (Via .�érea) - Na re.u- que as coisas oontinuem como vão UJIl matutino que o sr. Pedro Ver-

E lHltl'O absul'd'O a afir:rnação de i ]1:ao CCHJI.llmta, hOJe, �as sub,c'Orms- 2,gora, aliás, as l1leJhores". g,ll'U anUJ1C'Íoll, entre os seus pares,
que os Estados Unidos estariam soe.s d� poder executlvo e do pod.er Em seguida, Churehill esclareceu constituintes, que hoje ou amanhã

J,eglslahYo, o deputadu Soares Fi- nãu poder eo111'entar os novos acon- oeupará a fl"ibuna para defender
lho, da lJDX, do Estado do Rio, tc;eilllcntos, porquanto a.penas Hnlha ('xpressamente o govêrno do sr.

que faz parte d'a última, apresentou lido os iOI'll,ais de bonto, que, acres- (,etúlio Vargas de todas as críticas
esta sugestãD: • eeuloll,' ".são ,�mlÍto bcins, mas mui-, c(Yntn�. () mesmo feitas naquela As-
"O presidente da República que to I'CSlllllHlos . seJ1lbleJa,

pertlll'1Jar ou consentir na pertur-
W�shing.ton, 29 (Unitedl Os bação do funcionamento de qual-

servl�Os de munições do exército quer dos ramos do poder legislativoI mneflcano e da marinha estão

pre-,
fka desUtuido do poder, que,

p�.rando um P�"'l1fO para () ,cstalbe]e- iIPSo-fato" passa ao substituto COII1iS
C!Jlllelll,to de usmas subterraneas e1l1 titucional".
{"aso de ataques. A informação roi Heso]\'cram os membros das sub
d�.da pelo "�ew York Tillll�S", que

I
(,ol1lissões que a apI1eciação da su

afirma, tambem, estar-se

prf�aran-I gestão d'O sr. Som'es Filho, dado o
do um programa �le al1l1}liação d'Os seu mérito, ficará a cargo da co-
estoques de matel'lal de guerra. missão constitucional.

--'_--------- -'_ ----------

Florianópolis, 30 iJe Marco

A, PROPALADA NOTíCIA SÔBRE A
SAÚDE DO SNR. GETULIO VARGAS

&===============�

Previ�ãn dR temoo
SERVIÇO DE METEOROLOGIA
Prr-visâo do Tempo, até 14 horas

do dia 30 na Capital.
Tempo: Bom passando a instável.
Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis frescos.
Tr-mperntnras extremas de hoje,

foram: Máxima 28.1, ;Vlinimo 20.6,

Novo presidente
do I.A.P�M.
Rio, 29 (E.) - No gabinete do

Minist.ro da Trabalho, tomou posse,
Dia tarde de hoje, o novo presidente
ào Instituto dos �larí.tir�lOs, Milton
Soares Santana.

Defenderá o govêrno
Getúlio Varaas

-------�-----------------------------------,
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LIXO NA RUA
TIRADENTES

Em Roma je hevie: um'

sistema de esgotos, ruas pa
vimentadas, vias belamente
construidas, e um sistema de
livrar a urbs dos detritos que
a rnovitnen tade

'

vida amon

toavá - bem ao tempo em

q ue os romanos se espalha
vam em hoetes poderosas e

organizadas, a avassalar qua
si tôda a Europa.
Entretanto, Paris, apenas há.

cinquenta anos, lançava às
ruas as deieções, e Berlim
ostentava a sujeira dum sis-:,
tema de limpesa

inefiCiente,lDe tudo isso a gente se

lembra quando passa na Rua
Tiradentes pela manhã, la
deando cuidadosamente a'

lila estensa de caixotes de
lixo, arrumados à pres�a s'ô ..

bre a calçada. numa ameaça
mal cheirosa às pernas dos
transeuntes, e à bainha das
suas calças.
Como iovem que vai a bai

les e dorme cansada, Floria·
nópolis acórda tarde. E como

só abre os ollios, sol a meio
caminho do zénit, e se pôe
a fazer a toilete quando
gente que trabalha há muito
deixou a cama, levanta-se de
olhos pegados de sono. Poris
so o lixo dorme até tarde
pelas calçadas, esperando o

caminhão que o leva para o

forno, Mas é feio, é de máu
gosto. A nossa ilha devia ser

como essas do Pacífico, que
Somerset Maugham per/us
trou, bebendo pelos olhos a

beleza natural dos seus re

cortes e da sua flora, e aspi
rando com delícia S ar em

balsamado das suas praias.
Não podemos ser um for

migueiro industrial por essa

ou por aquela razão. Pa
ciencia ... Sefamos, porém, ao

menos, uma ilha poética,
olorosa, que atraia como

mulher bonita e ataviada,
o policromismo dos turistas,
com as suas kodaks à tira
colo, as suas malas, e a sua

fome de beleza.
E o lixo fica para a cidade

como suor para a mulher
faceirél. ...

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
,'NFLAMAÇOES,

Usinas sobterr8neas
de muoicões

Cines R I1Z -ROXY

D resposta da argentina

COCEIRAS,
E

RI'l'Z - Hoje Sábado às 7,45 horas.
A vant-premiére

Greer Garson -- Walter Pidgeon - Edward Al'l1old -

Gladys Cooper.
::lI R S. P A, H K I N G rr O N

(,\_ mutilei' jll�pit'af,;ão)
Para nns êle era um patife, para outros era um cavalheiro.... ,Preço único - 6,00.

Censura: Até 14 anos.

ROXY - Hoje às 4,:30 e 7,30 horas
Gal'y Cooper - .Joan Leslie.

SAIWJ�NTO YOR.K
Um homem qlle marcha ao compasso ele seu destino ...
Continuação do seriado.

AnRX'I'}; SE('Rln'o X-H
Preço: 2,40.
Ce!llSura: Até 10 al10S.

Descobertos os cadáveres
LONDRES, 2�1 (Unitecl) -_ Os corpos de 23 mulheres aca

ba,lll (le se,r encontrados numa sepultura coletiva à margem de
uma estrada, perto de Potsdal11. 'rodas haviam sido fuziladas.

ACl'edit�-se tratar-se de jovens judias presas pelas tropas SS,.
em abrIl de 1945, e fuziladas quando se aproximava o exército I
:vermelho - anunciou hoje a ráJdio de Berlim. I

BUENOS AIRES, 29 (United) - Ontem, pela manhã, fô�

Ira anundado que ainda no deeorrer do dia se,ria publicado a

íntegra da resposta argentina aos Estados Unidos, com refe-

j
lência ao Livro Azul. :Mas, já ao anoitecer, o chanceler Cooke'

.

informou que o documento seria di V1ulgado oportunamente�
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