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Hoje. à noitínha, a sagrada imagem do Crucifindo· escerá processionalmente· da
Capela do· Menino Deus para a Catedral Metropolitana. E' esta uma oportunidade'

de manifestar, publicamente, a fé em Cristo, cuja doutrina é o estôfo
necessário a tôdas as civilizações.

_---- ---------_._--
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.Trasladação, Procissão e festas de Passos

Pela centésima vez, ao que ,

I!lOS informam, serão celebradas
as cerimônias religíosas inter
nas e externas, em honra do

Cristo, Senhor dos Passos.
. Tradicional, no serll ido am

plo, é a Festa de Passos, como é
rie praxe chamar entre os fiéis.
Passos são passagens, transes

de sof'runento e sacrif'icio, de
heroismo e perscver-ança, de dôr
mcsclakla de glot-if icaçâo, � que
não faltou n maotír+o requinta
do. o holocausto supremo da vi
da do Filho de Deus, imolada
pela salvação dos homens.
Católicos pratícantes, af'ervo

rados, bem COluO os católicos
de sentimentos, embor-a arredios
dos sacramentos, somos quase
lodos os t"]oriatÍQpolital1'os. Cu-
1111110 popular, marca de generali
zuçâo, cornpae-ência de um po
VO, eis os traços dessas come

moraçõcs dos padecimentos e

morte de N. Senhor Jesus Cris-
10. POI' mais que as teor-ias, os

sistemas e certais ideologias mo

dernas transfiram para o cetí
cismo a figura do Habi galileu,
() cnração Imm:mo, a fé salvado
ra e a intuição religiosa fazelJ1

rnildcs e mansos de coração;
pecadores, sjm, pela contingên
cia das humanas Iraquczas, mas

j ama is parl idár ios do m;(I, trans-'
formado em norma dei vida e

erguido it laia de sistema social,
para orgallllização de povos e ri

queza dos Estados Cap italistas.
Nunca houve, talvez, oportu

nidade melhor Ipal'a urna de

monstr-ação Ide fé e evpiri tualis
ruo em Florianópolis. O mate

rialismo de importação deve

ler, da nossa parte, uma respos
la cabal. Podemos dá-Ia em si
lencio, com a simples dernons

tração de fé em um Cristo, so

f'rcdor, idealista, pacifico e vi

torioso, cujo reino não é dêste
inundo.

bom-bnrato das novidades aleis

las, e Ioda a gente continua a

crer e a rezar, a venerar no

i.ní imo da alma o Salvador rio
�II111Id.) e Iniciador (la Civiliza
ç'Üo, csph-Ifualizadu, que é a

chavo do bem-estar social des
de 11:\ muitos séculos.
Crist o vive, Cr is!o reina,

Crislo iolllpc: ru. For-a dl'SSC:S pon
los curdcais das rcl igiôcs. nau

fragam as idéias, empestam-se
�I!; criutm-as. sossobram as na

cionalidades. Nenhum remédio
substitutivo Iarú concorrência
às c.irrcntcs cristãs univcrsadi
zadas. Depois de nmargns de

cepçôcs, o coração e a mente

encontram bálsamo na oração e

na crença, "Enveillheeerei", diz
Hui Barbosa, "leIHlelheCtel'ei na

persuasão do velho Plutarco,
imaginando, menos a custo,
uma fortaleza sem alicerces do

que uma nação civil izada e sem

Deus".

:l(: * :X�

No (lia 7 de abril, prossegui
rão as f'cslàs de Passos, obede
cendo ao seguinte programa:

DfA 7 DE ABHlL
As 8 horas, missa defronte à

Imagem com a presença dos
i rmâos.

Durante o dia a Imagem será
gu�r,dada por. um escalão de
Illrmas de irmãos.
Às lfi 1/2 horas, solene pro-.

Hoje, 6 de abril, ao amoitecer-,
descerá a imagem veneranda do
Crucíf'icado, da sua capela pa
ra a Catedwal Metropolitallliu. Vi·
rá a:os ombros de homens, lm-

A
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Borges, procedente de Porto Alegre, donde veio em

avião. -. F.A.B. S. E�cia. inspecionará as

unidade]eaSSOCIaçoes de esco te iroe neste Estado. .

Ao ilustre militar, os nossos cumprzmentos

Baralhando •. ., Pela primeira vez !
Rio, 5 (Via Aérea) - Pela

prímeíra vez um navio sana

diretamente da Brasil paTa a

Rússia, levando carga brasi
leira. O navio é o "Mac Cor
maik Senart", da companhia
nonte-amerícana. Chegará ao

F.:10, procedente dos Estados
Unidos, na próxima semana e

permanecerá apenas o tempo
necessário para receber um

grande carregamento de gêne
ros aürnentícros, adquiridos
r: ela UNRRA e destinadas á
Rússia. Há grande curiosidade
em tôrno da chegada e parti
da dêsse navio.

Estão proibidos os bara
lhos.

O Diário condena as car

tas, como condena que, nos

mostruários, he ie crUCI

fixos.
Nós ignorávamos que a

virtude ali, naquela tenda
onde só advogados purís
simos e médicos que não

cobraram dinheiro do Es

tado, - é mato, é mato em

flor, cheirando a santidade
canonizada.
Que o jôgo se condene,

- é ponto pacífico. E é

ponto pacífico que IJ bara

lho, em si, tem a inocên
cia de um lírio. Até nas

casas de família (não sa

biam, não ?), o baralho é

passatempo e brinquedo.
Pode-se transformar o

baralho, o víspora, o bilhar,
o sinuca, o que quer que

seja, afinal, em perigoso
meio de praticar a ioga
tÍna. Mas, proibir a venda
de cartas equivale a prqi
bit tudo quanto possa ser

vir direta e indiretamente
para o diabo daquele vício.

O Diário e os embuçados
jornalistas da escuridão

anônima, que se servem

das folhas dele, estão en

veredando por uma estrada

ruim, qual seja a de citar
nomes e envolvê-los em

veneno que a perversidade
segrega.
Podemos --'- tomem nota!

- podemos dar-lhes o trôco
na mesmíssima moeda.
Demonstraremos, então,

que há santarrões cuja cara

se lambusa de inocência,
e cuias falhas morais não
são poucas nem leves.
Advirtam, em tempo,

nessa ladeira escorregadia
e acabem com as pedradas
no telhado dos vizinhos.
Há muito telhado de vi

dro por aí. Há tipos en

deusados, que foram mons

tros e mestres de infâmia.
Pensem bem no caso. Ti
rem o dedo do monturo,
se não quiserem sujar-se
até o topete no esterqui
línio; porque, repetimos,
não há só gente que não

ioga, nem devaneia, nem
faz das suas, por essas

bandas da oposição ...

TOME APERiTIVO

KN()T
\oBtinuam
vencendo
Atenas, 5 (United) - Apu

radas 3.209 umas, são os se

guíntes os resultados apura
dos: Popuhstas, 1.051.565 vo-

ltas;
Coalizção Nacional, ....

574.946; Liberais, 285.8 O 5;
Grupo Liberal, 153.162 votos.
Os votos restantes foram dís-

I tribuidos por vários candída
tos e pequenos gI1UpOS inde-
pendentes, de expressão ape-

lE;pre;;;la para boje
Atenas, 5 (United) - O no

vo govêrno estará formado
ainda hoje e prestará jura
mento amanhã. Após confe
rendar demoradamente com o

regente Damasquínos, o em

baixador britânico Norton en

controu-se com o ex-presiden
te do Conselho, ST. Sophoulis.
Em seguida, o representante
britânico recebeu em audiên
cia a comissão diretora do Par
tido Populista, que formará o

novo govêrno.

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasda. melbore s, pelos me

Dores preço. ,6 [la CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra. 6

Beatriz Eghert Oliveira.
Carmen Corte Real.
Hariêdat Luz.

Dirigentes da procissão
Heitor Veiga de Faria, Gre

gório Borja, João Zommer, Deo
dósio Ortiga.
Verônica: Maria Ernestina

Call1lPos.
.

(-) sr, Arcebispo Dou" Joaquim.
na procissão elo Encontro j,rá
sob o pálio, cujas varas serão
seguras por altas autorüdades
civis e militares, especialmente
convidadas.
A rádio Guaruiá irradiará as

sol eni dados.
Na trasladaçâo, tocarão as

bandas do 14° B. C.; da Fôrça
Policial, gentilmente cedidas.
Na ,procissão de domi'llogo, as

mesmas, e mais a"Aln,or à Ar
te" e "União dos Arhstas".

cissão que percorrerá o itinerá
rio dos anos anteriores.

O cncon tro, dar-se-á defron
te ii Catedral, ocupando o púl
pilo o untrk-io pregador Frei
Felicio de Vasconcelos,
ó sermão do Calvário será

profcrido pelo Hevmo. frei Fe
lisberto.
Haverá auto-Ialarues, quer no

adro da Caledrul quer na Igre
ja do Menilno Deus.

FIGURAS
São João

Ilruar Ana Alves.
Maria Madalena

Cecília Cordeiro Dutra.
3 Marias
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Aos nossos

Agentes
Leiam tede dia esta coluna

, até o fim
OS SINOS BELGAS QUE OS
NAZISTAS ROUBARAM
- Registros oficiais, de

monstram que 20 padres na

Arquidiocese de Malines, fo
ram mortos por atos de guer
ra; 85 outros, foram denorta
dos dos quais 18 ainda se en

contram na Alemanha.
Cincoenta e seis igrejas fica

ram completamente destrui
das' 75 outras severamente da

nifi�adas; 12 seminários e es

colas foram danificados e 35
conventos quasi inteiramente
destruidos.
Das 472 escolas na Provín

cia da Antuérpia, 30· estão

completamente destruídas, 92
'

danificadas, além de qualquer
concerto e 120 tem de ser res

tauradas antes de poderem ser

novamente utilizadas. O nú
meros de sinos furtados eleva
se a 4.568, a maior parte dos

quais foram enviados para a

Alemanha representando um

pêso total de 3.468 toneladas.
COMO ESTÁ SUA MEMÓRIA

1) Quando foi inaugurado o

telégrafo elétrico?
2) Quando foi inaugurado a

primeira via férrea?
3) Quando o Amazonas foi

aberto a navegação internacio
nal?
4) Quando foi publicado o

Guaraní de José de Alencar?
IMITAR O BOM

Falando a respeito dos ma-

cacos e papagaios, que imitam
DOENÇAS NERV<)SAS

os primeiros os gestos e os se-
Com os progressos da medidna.

gundos a voz do homem, apro- hoje, as doenças nervosas, quando
veitou um professor a ocasião tratadas em tempo, são malea per.
para dar uma lição de moral feitamente remediáveis. O curandeí
aos seus alunos, dizendo que rismo, fruto da ígnorâncía, só pode
se deve imitar o que é bom, e prejudicar os indivíduos afetados de

tais enfermidades. O Serviço Na.
não o que é mau. cional de Doenças mentais dispõe
Perguntou, então, Inácio, de um Ambulatório, que atende gl"a·

rapaz de oito anos: tuitamente os doentes nervosos ln·

_ Então sr. professor, con- digentes, na Rua Deodoro 22, das'
"8 11 iJloras. diàriamenta..

vém sempre imitar o que é 'lbom?
- Naturalmente

resposta.
- Mas o meu tio Diniz foi

parar na cadeia, só per ter imi
tado cousa boa! - continuou
O rapaz. E perguntado que cou

sa boa imitara seu tio, expli
cou:
- Imitou, com perfeição as

notas boas e trataram-no de
falsificador e o condenaram à

foi a

prisão ...
*

Feliz aquele que adaptou
sua vida ao seu carcter espe-Icial, á sua vontade, a seu pró
prio arbitro, de modo que seja I
possivel gozar da vida.

Hegel

Não se encha de comprimidos
Que, com anúncios nutridos,
"Curam" do ventre a prisão.
Ouça o médico, éé o bastante,
E siga daqui por diante
Sob sua orientação.

SNES

Um beijo é todo o segrêdo
Deposto na linda mão !
Milagre: - pomba sem mêdo
Brincando cqm o gavião ...

(Tobias Barreto)

HIP,ÓTESE
Hipótese, é uma coisa que

não é, mas que a gente diz que
€, para ver no que dá, se for ...

Aporeli
(Barão de Itararé)

-- Pedimo. avisar por telegl'o
ma. quundo o jornal não chegor
no meamo di:1.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PI<J;.LA[JU L·el Tul<. :>c u t uc -ne

interesea e, realmente, uma provid-incia
para endireitar o que estiver errado ou

para que al_ó; ..una Ia lta nào se repua : e

NAO o escândalo que a sua reclamação
Ou queixa poderá vir a causar, encanu

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAçOeS.
de O ESTADO. que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de 4L1eW

de direito, recebehdc v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca-

SOS não sej am publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

MAC1IAIlH I DA,
Aaância. III Repr=.entaçõ•• em

G""al
Matriz: Florian6po'i.
Rll.a João Pi:n.to. n. !I
CaiJ:a Pc.tal, 37
Filie!: Cre.ciúrna

Rua .Floriano Peizoto, ./n
(EcUi. Pl'6priu)

T.legramo.: ·PRIMUS·
Aq.nt.. uo. principoh
ftluniciploe de Eato-i.3

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpofis.
Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e adm+

nistraçâo de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.

-

VIAGENS
Fpolls. �- Jol�vile

Saída. - 2 hora. da Imodrugado

I .Ioinvile-·Fpolis.

I
Soída. 9 hora. da manhã

I

Informações nesta

redação
-

o SEU OQGANISlVIO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GE RAL

�SCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL
A.l!unto.: Jurídicos -- Comerciais -- Ruráis e Informativo.

Endereço Te). ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Oonsulte nOisa Organização ontes de .e decidir pelo com

!)ra ou venda de imoveis. pinhais ou' qualquer
empresa ne.te e.tado '

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ...
-

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

IDA'

flMIM

I
AS DONAS DE CASA DEVEM

SABER QUE:
Para tirar manchas de fer

rugem da roupa branca nada
menos que introduzi-Ia com

uma solucão a dois por cento

Ide permanganato de potassa e

depois em uma de ácido cítri
co a cinco por cento, lavando
se em seguida.

O QUE SE PENSA DA
MULHER

A mulher se casa para en

trar no mundo; o homem para
dele sair.

Taine
*

Quando a:s moças estâ: na

idade de casar, até o seu silên
cio pede um marido. *'

Ricard AS MÃES DEVEM SABER
'ó' QUE:

Preserva-te das mulheres Quando tenha uma criança
até aos vinte .anos; foge d'elas que tomar oleo de rícino, o

I depois dos cinquenta. I que é muito dificil conseguir,
Alexandre Dumas podemos aplicar um processo

'" que tem dado bons resultados.
CONSELHO MÉDICO I Façamos a criança bochechar

a boca com agua tão quente
As queimaduras não são quanto ela possa suportar an-:

graves sómente pelo seu gráu tes de ingerir o oleo e, em se

ou profundidade das lesões. guida, fazê-la ingerir o remé
Desempenha aqui papel pre- dío. Depois repetir a lavagem
ponderante a extensão das da boca tal como fizemos an

mesmas. Uma queimadura su- teso
perfícíal, mas r e c o b r

í

n- *

do grande parte da superfície SANDWICHES DE ANCHOVA
do CODpO, intoxica enormemen- Cozinhe 6 ovos e amasse as

te o organismo, podendo levar gemais com 100 grs. de manteí
à morte. Além disto, quando ga e uma ,pitada de Cayenne
ínconveníentemente tratadas, ou de noz moscada. Passe uma
as queímaduras em lugares camada sôbre tiras da largu
visíveis afeitam o indivíduo,' ra do pão de forma sôbre 3
dando-lhe a8'péc� reI?UISivO'j cms. Coloque u!lla anchova
Por tudo isto, nao deixe de no centro de cada uma e um

procurar o médico em caso de i montinho de claras picadas de

queimaduras. I cada lado.

Uma boa orquestra exige um

bom maestro
Delicia-nos e nos diverte a audição de uma boa orquestra, A hOO"�

[monía dos vários instrumentos, o perfeito entendimento entre os vários
músicos produzem essa sintonização admirável caracter-ística das boas

orquestras. Mas quem dirige tudo, quem controla todas as notas, quem
coordena todos os sons, quem, enfim, é o fator máximo de- toda a har
monia? Sem dúvida que o maestro. O maestr-o é o "pivot" da orques
tra. Se êle fracassar a orquestra toda í'racassa. A mesma íntima relação
existente eu Ire o maestro e a sua orquestra existe também entre o fíga
do e o organismo. Podemos afirmar mesmo que o fígado é 'O maestro

do or-gan.ismo. Quando o fígado funciona mal o organísmo todo se de

sequilibra. Perturbações digestivas, azias, dispepsias, Iermentações in

testinais, prisão de ventre, intoxicações, manchas feias na pele, írr íta

bilidade, neurastenia, tudo pode resultar do mau funcionamento do fí

gado. Manter pois, o f'igado normal e saudável é dar t�O seu organismo
um bom maestro, garantindo-lhe assim um perfeito equilíbrio e con

sequentemente uma boa saúde. O Hepacholan Xavier garante a norma

lidade e o bom funcionamento do fígado. O Hepacholan Xavier com

bale com eficácia e afasta com rapidez os males do fígado e as suas con

sequências. Hepacholan e figado sadio, fígado sadio e boa saúde são
idéias que Se atraem, se combinam e se completam. Atenção! O Hepa
cholan agora! se aprese:nta em dois tamanhos e a novos preços: Tamanho
NORMAL: - 300/0 mais barato ({'ue o antigo e Tamanho GRANDE: - o

dobro do normal e a preço inferior ao dobro; 600/0 maior que {) alntigo
I é apenas 200/0 mais caro.·

ESTADO
Biárie Matutino

I Redação e Oficinas á rua Joãn
Pinto n. 5

'I DlRETOR
DE REDAÇÃO:

A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
i Semestre Cr$
Trimestre Cr$
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Número avulso Cr$
Número avulso
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Ano ,.. Cr$
Semestre. . . .. Cr$
Tjrimestre .... Cr$
Número avulso Cr$

. Anúncios mediante contrato- 1
,

,

Os originais, mesmo não'

publicados, não serão ,"
devolvidos. j

A direcão não se respon- ,
sabiliz'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados
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Página Literária
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Economia e Finanças
Vida Bancária
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.

I
A. DA,\lASCENO
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'
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Noticiário do País

Artigos de Redação
IADJO M. CALLADO
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Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Fatos Policiais

Vida Social
Vida Feminina

Religião
PEDRO PAULO MA()HHJOo

Esportes.

Informações úteis
TELEFONES MAIS NECESSITADOS"
Bombeiros ............•.......... 1313
Polícia .........................• 103�'
Delegacia O. P. Social 1578
Maternidade 115S
Hospital Nerêu Ramos •..... _ • . • 831
Santa Casa .................••... 1036
Casa de Saúde S. Sebastião ...• _ . 1253
Assistência Municipal ..........•• 166"
Hospital Militar ............•..• 11,,/
14° B. C. 1530
Base Aérea .......•........•••.•. 786
7' B. I. A. C. 1593
Capitania dos Portos _

'

_ . 1380,
16" C. R. ...................•.. 1608'
Fôrça Policial ....•............•. 1203
Penitenciária •.................•. 1�"O Estado" ................•...• 1
"A Gazeta" .........•...••...•. _ 165fi
"Diário da Tarde" •.... _ ..•.... _ . 1579
L. B. A. _ _ . 1643
Emp. Funeráeia Ortiga _......... 1023·

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarào de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) _' Farmacia

.\ e lson - Rua Felipe Schmidt

7 Domingo _ Farmácia Nelson �-"'t

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado à tarde) - Farmácia.

Moderna - Praça 15 de No

vembro.
14 Domingo - Farmácia Moderna

- Praça 15 de Xovembro.

19 (Sexta-feira Santa) - Farmácia

S. Antônio - Rua João Pinto.

20 (sábado à tarde) - Earmácia

Catarinense _ Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari-
• .

nense - nua Trajano.
37 (sábado à tarde) _. Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Rauliverra

- Rua Trnjauo.
O serviço noturno ....era efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita à·

rua Foão Pinto.

Deseja obter
emprego? �

Procure então a nossa Geren

cia e preencha a nossa "ficha dCl<

informações' úteis", dando rodu·
as indÍ<:ações p""síveis, que tere

mos prazer em recomendá-lo <a)
!l!OS interessados na aquisição do"
'>ons funcionários (as}. '.1'

r.
.
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estranha vida
das abelhas

Porque é que a abelha-mestra

virgem, só produz filhotes machos?
Como é que, entre 10.000 ardo

rosos pretendentes, ela escolhe seu

companheiro? E porque são os

machos massacrados, periodica

mente, por virgens enfurecidas?

Seleções de fevereiro apresenta a

fascinante história, dramática e

misteriosa, que é a vida das abe

lhas. Leia esta empolgante con

densação do esplêndido livro de

Maeterlinck, que se tornou clás

. sico. Compre hoje a sua Seleções,

Também neste novo número

U A MUlHER EM SHANGRI-LÁ. Um

�a3tre de aviaçã�o �tirou uma moça e

0190 ra-vazes do exercito americano numa

selva tão afastada que nos mapas estava

marcada como "desconliecid t ", Leia a his

tÓ{ia Intima e dramátics d03 .'17 dias es

trénhtestrcos que ela passou entre alzuns

selvagens do "ValeOcuito"da NovaG�iné.
,

.

u� CAMINHO PARA A CASTIDADE.

Vale a pena manter a castic.ade antes do

easamerrto P Ê melhor do que ter "muita

experiência"? Em Seleções' de fevereiro,

odnhecioo escritor dá sua opinião -ôbre

. :88 vantagens da castidade. Leia esta defe

sa. da caatrdade, em termos realistas. e

. vej a corno o autor esta orientsndo seus

filhos através as tentações, armando-os

cérn algo mais forte que o medo do castigo.

�

.

'-NOVO E ,EXTRa'ORDlNÁRIO PREPA

�ADO MEDICO. A estreptomicina já tem

daào resultados onde falharam 8S aulfas

e a penicilina. É eficaz contra as febres

tifóide e ondulante: talvez s ir-va também

no combata à tuberculose. à lepra. e até

à coqueluche. Leia como se desenvolveu

.a eatrentornici na a par-tir de bactérias do

'SOlo _. e veja os resultados já obtidos.

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

São ao todo 26 artigos in teres

santes e estimulantes, mais uma

ondensação de notável livro,

este novo número de Seleções.

. Compre

SELECÕES
,

DE FEVEREIRO

;.. venda agora

A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

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

�epresentante Geral no 8rasll:

FERNANDO CHINAGLIA

i!ua do Rosário, 55-A, 2.° andar _ Rio

4
••••••••••••••••

Reabertura do
L.iJboratório

Radio-Tecnico-Electron

Fuçdado em 1935
M.mta�m d. l'tídios.. Ampli

ficaderes-Transmisaol'es

Material importado direta

mente dos U. S. A.

Proorietário

Otomilr Georges Bõhm
E-:ectle - Tecnico - Profi.sionol

formado no Europa
Florian6poJi.

�u(J Joêo Pinto· n. 29 -- Sob.

-Aos ,sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Eapíríta Luz.

Caridado e Anlor. comunica

à rnudar.ça do seu consultó

..ia para a Rua do Senado

317 -- 2 andar. Rio de Ja

neiro. onde pano Q oferecer

os sou. pré.Umos. Escreva de

talhadamente
-- nome. ida

de. endereço e envelope se

lado para a respc.,ta.

- Correio· Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00
APENAS Cr� 3,60 CASA MISCELANEA distri-

RESERVA.S: CR$ 11.000.000,00
Com essa Infima quantia Vod buiàcra dos Rádios R. C. A.

está auxiliando o seu pró:dmo.

Il).U.;I Trajano, 23 FI,,'i«.iftÓPoU'II ContrihuR oara II Caixa de Esmo].,
Victor, Válvulas e Discos.

_____________________________
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Os «quislings» vermelhus
Sob o título acima, a "A. Noite", do Rio, publica o seguinte:

"NaI memorável sessão de ontem, a Assembléia Constituinte,

pela unanimidade dos representantes que, por sua origem e seus

propósitos, podem ser considerados nacionais, condenou, de mo

do expressivo, a posição que veem assumindo o senador Luiz

Carlos Prestes, o Partido Comunista e os seus aderentes e simpa

tizantes ostensivos ou mascarados. Quer o sr. Nerêu Ramos, pro

ferindo, em nome dos social-democratas, a oração que ficará nos

l!ll';ais da Assembléia como um emocionante desagravo da Pátria,

quer o sr. Prado Kelly, da União Democrática, quer o sr. Rui de

Almeida, pelos trabalhistas - traduzindo portanto a compacta

maioria da Assembléia e do eleitorado, e sem 'distinção das pre

ferências manifestadas no último pleito, deixaram patente a re

pulsa de tôda a Nação às reiteradas declarações daquele pequeno

e somb-rio grupo de porta-vozes de interesses alheios ao do Bra

siL Foi um belo e confortador exemplo
de congraçamento da opi

nião brasileira em tôrno de princípios e objetivos essenciais à

preservação da Pátria, com tanto brilho postos em relevo pelos

oradores que em plenário enfrentaram a peçonhenta e insidiosa

arremetida de Prestes contra tudo quanto de mais sagrado e

constante o povo brasileiro se habituou a cultivar em sua cons

ciência.
Em resumo, a atitude do Partido Comunista e do seu "Iea

der" e seus sub-chefes e defensores no Brasil .é a seguinte: Se o

Brasil, pelo voto da maioria do seu parlamento e do seu pove,

for ·envolvido numa guerra contra a Rússia - guerra que, por

antecipação e únicamente fiados na infalibidade dos dirigentes

russos, o Partido Comunista, o senador Prestes e os sub-prestes

sustentam será injusta - êles não só anunciam, alto e bom som.

que se recusarão a acompanhar na luta a bandeira nacional, como

também se propõem deflagrar a rebelião no interior ido país e

envidar esforços para que este seja derrotado, pela potencia es

trangeira.
Formulando essa declaração, reconhecamos. o Partido bol

chevista demonstra uma inquebrantável fidelidade à linha que

ainda há pouco seguiu onde quer que entrassem em conflito a

sua uniforme ·orientação internacional e os direitos dos povos no

seio dos quais a sua presença era admitida. Lembramo-nos
ainda

de que, em todos os países atacados por Hitler, o Partido Comu

nista foi contrário à guerra de defesa nacional, e agiu contra os

dispositivos dessa defesa, enquanto a Rússia manteve a sua mons

truosa e predatória· aliança com Hitler. Quando I para a Rússia,

ante a súbita mudança de Hitler, a guerra se tornou igualmente

uma guerra de defesa nacional, é que as várias ramificações do

Partido Comunista passaram a acompanhar a sorte dos pafses

onde se haviam instalado. O fato pertence à história de nossos

dias. e não há dialética bastante para encobri-lo .

Mas a verdade é qUe semelhante posição é incompatível com

as necessidades rudimentares da existência de uma Nação. O sr.

Ke lly, no conciso e irretorquível discurso
com qus interpretou

o ponto de vista da União Democrática, apoiando em nome da

principal corrente da oposição as palavras da maioria, demons

trou, por forma
p8lrticularmente feliz, o grosseiro êrro da argu

mentação comunista. Na eventualidade de uma guerra- como a

fantasiada pelo senador Prestes, a êste como ao seu partido as

sistiria, dentro do Parlamento, ou antes da )declaração de guerra,

o direito de opinar e votai]" contra esta. Declarada porém a guer

ra pelos meios legais,. isto é, pelo voto da maioria do povo, o

Partido Comunista e 'os demais que se não conformassem com a

decisão nacional cometeriam traição e rebeldia se pretendessem

levar adiante a sua guerra particular contra a Nação, Tôd81 a con

vivência num país democràticamente
orgamzado baseia-se nes

se imperativo de respeito à vontade do povo
manisfestada pelos

meios democxáticos.

Ao romper com esse princípio fundamental para a forma

ção e a sobrevivência da Pátria, o senador Prestes e o seu Parti

do por seu próprio ato se apartam da comunidade nacional. dos

seus ínterêsses e dos seus fins, e colocam-se no campo da traição

potencial, São víboras que o Brasil está alimentando em seus

fartos seios e que sabemos prontas para, ii primeira oportunida

de, nele cravar os dentes venenosos. Entre êles e a raça dos

"quislings" que o nazismo distribuiu às mancheias pelo mundo,

não existe outra diferença além da cor e das insignias que exi

bem. Mas é o mesmo o horror que inspiram ia todos aqueles que

não esqueceram nem tentam esquecer a sua dignidade de cida

dãos de uma' Nação livre",

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

(Com um Departamento Imohiliário)

Venda!'! de pinhais, fazendas e emprêsas

Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telef;!"ráfico: "Elibranco"
- Lajes - Sf.. Càtarina

SANGUENOL

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Célc.c, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Ué Pálidos, Depauperados.

Esgotados. Anêmicos,

Magro8, Mães Que Criam.

Cri» nças Rnquíticas rece

berao li touíücação geral
d" organlMIDO com o

CONTA CORRENTE POPU�AR

Juros S!'/2 a. S.
- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Di,strito Federal S.4.
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COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I
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RECORTE mSTE coupon preencha-o e por nosso inter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES!

DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte

dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ _ ..

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

Nome por extenso
.................•.

- ,
.

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

Tenha sempre em casa u·ma garrafinha d�

APERITIVO «KIOI»
-

CREDIÁRIO
I

«KHOI»
Avisa or s seus clíente= a mudonca de

escritório para a rua João Pinto n·O 5,

junto à Redação do «O Estodo-.

............--
-- �' ----
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maior
I

atualidade:
COMPRE SEU fXEMl'W I
HOJE MESMO! :

c��:ó.::!��:J

..A I)VOG ..\.Do.'S I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

I
�_.....w..

_

Vida de perigos, a vida da mulher,

Sujeita ccntinuranente ás pertubações próprias de seu sexo, tende

o seu aparelho genital constituído de importante e delíoadíssimos ór

gãos cujas irr-egular-idades facilrrsente se transformam em gravíssimos

males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes perigos e pre

cisa, pois, estar sempre vigilante. O seu fluxo mensal é UJIll verdadeiro

espelho de sua saúde intim-a: si vem regulando em dias certos e em

quantidade certa, sem dores, cólicas, tonturas, enjôos, etc. tudo e.s<tá

bem. Mas se aparece em abundancia ou, 3'0 contrário, dinrinu.indo, íree

gular ou retardado então urgem providencias ímedíatas. Mas nada de

recorrer a um remédio qualquer. Os seus males são de duas naturezas

diferentes - os que se mwniofestam pela abundância de regras e hemor

ragias e os que se manifestam pela falta, atraso ou díminuicão de re

gras - e, por-tanto, exigem
remédios diferentes. O Regulador Xavier,

atendendo a essas duas naturezas diferentes dos males femininos, é fa

bricado em duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos de regras

abundantes, prolongadas, repetidas e hemorragias e o N°. 2 para os

easos de falta de regras, regras diminuídas, atrazadas ou suspensas.

Portanto prezada leitora, a Regulador Xavier N°. 1 ou o Begulador

Xavier N°. 2, conforme lU' seu caso, é o remédio único Co Insubstituível,

capaz de combater eftcaZiITIente e afastar de maneira definitiva os seus

males, conservando-a
a salvo de todos os gr-aves e traiçoeiros perigos

ameaçam a sua saúde e a sua vida.

No Bar no Lar «KNOTn

deve faltar
e

nao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. Celestino l°, Papa
A Igreja celebra hoje a memó

ria de um dos seus grandes che
fes, o Popa Celestino l°. Antes de
ser eleito sucessor do Papa Boni
fácio I", em 422, distinguiu-se Ce
lestino em Roma como diácono.
Seu pontificado caiu numa das

ses épocas mais agitadas na vida da«a » Igreja. E a época das grandes he-
resias dos primeiros séculos, as

quais deixaram sulcos tão pro
fundos na vida social e política
daqueles tempos. Mas Celestino
era homem para enfrentar difi ..

INICIA-SE, HOJE, O CAM- í"OKQUE O A. D. COLEGIAL cu.ldades. Logo no início de su�s
PEONATO PAULISTA I NÃO DISPUTARÁ O CAM- I atlVldade� com? chefe d� .IgreJa,

S- P ,1 6 _ S
. .

_ PEONATO N"'STE ANO te.ve que íntervír nos neg.oclO:;;. dosao au. o, era �u I . J.. J..:s
• • BISPOS afncanos. Depois vem a

gurado ho�.e,. no Pac;a�bu, .

o Con�ranando os prognóstí- tremenda luta contra a heresia de

e�ame oficial �a serre prof�s- cos reinantes no� meios esp?�- Nestório. O Pastor vigilante en
síonal desta

.

capital, com o JO- tlVOS, fazemos CIentes .aos .iei-
carregou o grande lutador Cirilo

go entre Ipíranga e Juventus. tores que, de fontes seguras, de Alexandria com a defesa Foi
Amanhã pr:os.segui�á o cam- apU!lamOS qu� .a entusiasta durante o pontificado de Ceiestino

peonato CD1In os segumtes con- €-qmpe futebolística da A. D. que se. celebrou o Concílio de

almejando-lhe boa via-
frontes: Portuguesa de ?es� f Coleg:ial �ãb disput_�J:'á o certa-I Éfeso, para onde o Papa mandara

p0rt:0s. X Portuguesa .SantIsta, I J]1e c.ltadlno do corrente ano. três delegados que o representa-
... Cormtians X Comercial e Ja- E Isto, porque? Iram. No meio destas e outras lu-

O ESPORTE DA VELA EM SÃO FRANQISCO DO SUL baguara X S. P
�
R. Assim, O Colegial, desfalcado I tas achou Celestino tempo e meios

Escreveu Arybaldo Póvoas ' de players de .valor corno: Ka- para trabalhar pelas missões elA-

São Francisco do Sul, linda cídade catarínense, está num VÁRIAS NOTÍCIAS tcipís, Níltíriho, Genovês, Bíti- tre os pagãos. Durante quasi 10
entusiasmo digno de admiração pelo esporte da Viela. Tal ínã- - Em disputa da Taça "Pre- nho, Madalena, Dudúca, Seá- anos tinha êle dirigido a Igreja,
cíatíva partiu do ilustre Capitão dos Portos daquela cidade, sídente das Estados Unídos dora, Ivani, etc., não estaria apto quando. aos 26 de julho de 432
auxílíado pelo valoroso e destemído sportman Zury Cunha, Brasil" jogarão amanhã no a disputar o Campeonato da Deus chamou-o para dar-lhe �
nome bastante conhecido no esporte barriga-verde. Rio os quadros de futetol re-' la Divisão de Amadores, uma e.erna � ecompensa,

Dotado de grande capacidade, Zury é, sem dúvida, um preserrtatívos da Federacion vez que os elementos acírna !
elemento de real valor, tendo, durante o tempo que residiu en- Uníversítária del Uruguai e da:1 citados eram, podia-se dizer,
tre, nós, dado provas suncíentes de profundo conhecedor do Federação Atlética de

Estu-I'
os "eixos" do quadro.

.símpátíco esporte. ,dantes.. ' Salientamos, também, Boas,
'I'ransferíndo residência para São Francisco do Sul, razão - Notícias de Belo Horízon- Gil e Perrone pelas suas qua-

da função que exerce atualmente, tr:atou de adiar-se á figura te dizem que o Coríntians, de Iidades.
de ilustre marinheiro, arregimentando novos valores, na espe- São Pau10, entrou em entendi- R e 1 e rn b r Ia r as brilhan- JUVf:NCIO DE ARAúJO
perança de ver concretizado seu ideal, que também é nosso, mentes com o Atlético Minei- tes atuações dia A. D. Colegial FIGUEIREDO

pois o esporte da vela precisa ser incrementado nos outros ro para a cessão do zagueiro nos campeonatos que tomou A data d.e 6 Ide abril, IUOS faz lem-

centros, Murilo, oferecendo pelo passe parte, é reviver as tardes, em brar o dia do falecimento daquele
-

t d e s s e e celent
.

do .

d h' que em sua úlfirna incas-nação se
Muitas serão as dííículdades que irao surgir no momen o, I

.

'X! ,'. e Joga r a que a guapa rapazia a, c ela
chamou Juvêncío Ide Araújo Piguei-

pois sendo a Vela um esporte ibastante dispendioso, praticado quantia de' Cr$ 200.000'.00. de entusiasmo e flibra, pisava redo. Sua vida quer púhlica quer

na maioria das vez,es ,pela alta ari�tocracia, é preciso um pu�o
- � novo contrato fírmado o gramado da F. _c: D. para I I?ricada, foi tôda digna de aut�n1ko

bastante forte para levar de vencida os obstáculos que facíl- pe10 Jogador DemosteneS, com enfrentar o adversário e, com tiliho _de Deus. e grande apóstolo
mente se antepõem no caminho já traçado pelos ilustres es-1o Botafogo, foi registrado an-,

toda a disciplina e cavalheiris- d? Cns��I d€:di.c,t ,�� aIO bem ?O, pro.-,.. 'o t F M F 1 t
" xnno. I, u la eUCI1osO, serviçar e:

portistas. . n�em na . ..

. m?, u av� com denôdo a:te o presta.th;o, não lhe fOi difícil grrun-
SOU dos que acreditam no seu entusiasmo, na .certeza de - Inforn�a-se 9.ll:€ o Jogador mJ'nU!to fmail., .com veI'dadeiro jear a simpatia Ide todüs os q1.}e ti-

uma vitória completa. .

Torner �av.la sollcltado .a sua san�UJe de 3lIuado-res. veram. a S'lllp}'em:i ventura de 0.. co--

Daqui do meu cantinho de comentáriSlta es.portivo lanço traniSí'evencIa do Flummense Srm, pOllqUJe no seio daque- nhA,ecel. t
.

t'
.

t 1 t",
. _ .

'

D,�.taf R' �' . - .., sua raJe ona .por es e p .aille"f'J"
O meu apelo :aos desportistas de Sao FranCiSCO do Sul, para para o U'V o�o. eso�v� es- la eqmpe nao haVIa 1.p.1Jeresse é uma dessas q1.1e jamais serão es-

-que não esmoreçam, con.tribuid1.do, asshn para maior progres- se 'playe!', �rem, des1StIT da monetário, 'e sim ilnterêssre pe- quec1�as, ..porque de ge.ração. em

.50 do simpátilco esporte. tra;nrslfe.rencIa. los louros de SUJa cam�seta. Há geraça.o. e. re��rdada esponltilnea-
- O Botafogo levou ao co-I quem se lembre aIDda dos ment,e,. :(l'01'S fOI .marcad� com tra-

.

,

. . ,.
'

ços fnzantes e modelievels. O seu

O PALMEIRAS·VENCEU EM PORTO ALEGRE nhecImento da F. M. F. hav�r magmfli:cos coteJos em que a no-me é re1embnajdo com 'achnirn-
. O Palmeiras, de São Paulo, estreou, ante-ontem, em Por- p�'orrogado ? ,contr�to de, ota-,

A
..
D. COlegi:al agradava aos ç�o, resp�i,to e cru:inho, porque SUJa

to A1egre, enfrentando o Grêmio. O clube paulista conseguiu VIO que, assrm contmuara de- aSSIstentes com atuações so- v�da ..�erraq:uea fOI plena <le o.bras

-vencer, pelo escore de 2 x 1. fendendo o pav:iJJhão alvi-nregro berbas. . dlgJD,�fIcantes� .nobres.
,

.

te da

I'
. . Nem o- propl'lo. -tempo ap,agou,.

FEDERACAO CATARINENSE DE DESPORTOS
por malS uma, mpora. ,conrvem

'salilentar um gran- nem apaga,rá jamais, a figura do
* de fatOl' que >concorria em huzmanitário e siJrna>1es médium dos

ResOlução N° 17. VAI EXCURSIONAR O grande paI1Je sôbre tudo isso: Coqueir.o.s. Ç-om a Slua pr�stim.osi-
O Senhor Walter Lange, Vice-Pr·esidente nO' e�ercício de BANGú I a -dedicada orientacão técnica dade, sm<;el:"dade e. de�l!I?-te.resse

FreslJ'dente da F�A""raça-" r"�:tJariIllense de Desporros no uso de -r=>,·o 5 (V' A' ) A t I A,� d
' e'ncheu pag'linas e maIS pa.gmas do

.

= � �
.

>
' • .n;1, _ �a. er� - UI': I

UJU �a re Nunes.
: graJI1de liwo. d,e sua viJda que, 'co.ns-·

suas atribUJições; ma de prOflSSlOIl!alS do BanglJ.' AInda agora, 'apesar do CO-I tanrtemente são manuseadas pelos
Resolve aca;ba de 'ser convidada para legial na,-o SUl1gir no certame, I q�� �ooa soletram {) A B C <lo. Es-
Considerando que o A. Desportiva Colegial comuntcando disputar uma partida amisto- haverá no Colégio Crutarinen- PllO·1tlIilffi01· _,

.

-

rt··
-

C anato da la Dl'�,,;:s'ao- de.Ama J
. "

. 'om €otra u1e 'Ouro., escreveu a
a sua nao pa lCLpaçao no ampe .

.

.• ..: ,-

sa em UlZ de Fora. Deseja 00- se um TorneIO Interno, sob a história do Espiri.tismo em Santa
dores veio dirntnuir o número de jogos do tOTIJJeio r:elâmpago; frentar os bruIllguenses a repre- direção do padl1e Nnnes que Catarina, elevou bem' alto. a Dou-

COIl!SÍldel'ando que, comemorando-S€ dia 7 de abril, data sentação do �upinambás. nunoo esmoreceu ante <iS "di- -trina d<JS Es:pí'ritos, -colo�ando-� DO

determinada para o início desse torneio - as festividades do F i c o u o cotejo amistoso I f1cults" que SUl'geTIl. po.nto.
.

mereCIdo, qUJe VE'J.I� serv1T ::v'

Senhor dos Passos, impossibilita 'a l1ealização do início desse m�r�ado, �m princípio, para o I Como vêmos, eom a frulta dia !;�;���3i�an���. partida para0

�rtamen; proxrmo dIa 14. A. D. Colegial no futeiból de Os ricos de espírito, partem cê.-
Considerando :maiJs que, os clubes disputantes desse tor- Os entendimentos e s t ã,

o

11944, deixará -o desporto f1o� do., mas fkam ccmos-�o_ o.s seus feI-
nei.:o ainda não legalizaram a situação de seus at1étas, haven- sendlO nro.cessados através do rlanopolitano uma grand,n l' _

f tos 'Para co.nsolo.e hçao .

.

t d ·�A�.� t t t 1 . f'.. .

'

. . .
'

v a Sua cultrura pnmorosa o. co'l'oco.udo, por conSlegum e, prazo em.a,sra.u.oJlUen e cur o, para a, an!lgo JUIZ, sr. Vl�glli'Ü Fredl-, crma. , na AcoolE'll11.ia Ca.tariillell1lSe de Le-
em -se iniciando o torneio naquela daIta, ghI, atualmente lIgado ao es- E agnrta 'uma pergunta um tras. A literatura que empregava

RESOLVE porte mineiro. ,.' I tanto inJteressante, apesar de não era t�h�al, era ftna e suma-

��i�r O início do Torneio R�'Pago, entre os clubes da O FLUMINENSE ENFRENTA-I irôni'ca: Qual o clube qUe a cé- mente ,cl:aSSlca. Profundos era�
1 a DIVIS3!O de Amadores para. o dIa 13 do corrente. RÁ O PALMEIRAS 1 b' "d-�'- �-l "d C ,� " 1 !.' Selus. p:en�a;me_ntos e f�.cunda era fi:

,
. . .

..

e ne 1JUrelJUa o o=gIa na sua llnagul1·açao prooutlva.F1ederação Catarmense de Desportos, em F�opolls, 41 S. Baulo, 5 (VIa 1\erea) - escolher? Hoje desfruta, num rplau10 supe-
de abril de 1946.

.

I
Informa-se que chegaram a E.. J. T. r�or ao 11105S'o, as .rec�mp.ensas dos.

bom teT'Irlo as neo-ociações en- dlas al�'argos que a�lli VIveu.

r------------- t l-.�lad' t - 0p 1m
. 1

.
No dia de seu deswOO!l'ne, peque-

auu I�S en I'e O a eIras. e no s.erá o Centro Espírita. que o

I 5 E LEC0- E5 O FlunJlllense para um a..-rn1:S-

I
trou como patf\ono.. para abrigar o

,

.

_

toso nesta

cap.
ital, o

qual,
será . O rs. gralDlcl:e .l1úm�ro de. c_riatu�as, que

as.sim Uil1l desdobramento da Ad'erbal Ram'OS .

hm-mOlllOsamen.te IrlllO ll:rnanal·
de FEVEREIRO t..-.h "-ad t·, 1 'se.us. �nsamentos, I11tlJIl1 p;:€110 de

v�J.HpcI a. qu� O nco �r ca- da Silva g.r-atldao pelo muito que tem rere-
noca reall2lara a oonVlte do bido p-o.r intermédLo de seu incan-
São Paulo. e sável e iiuminado Espírito. Tam-

De acônlJo com essas infor- .oão Batista I b-ém. _nessa lo;casião nossas preces

i -� bl' S-

P'I
Bonn""'sS·ls alça�ao os paramos Celestes rogan-

maç.ocs, ca era ao ao aUla .... do a Deus para que ,a sua Luz au-
realizar o match de rubertura, A DVOGA DOS I

mente d-e mimuto em minuto.
enfrentando o Fluminense na Marcius Redan

noite de 23, seguindo-se: a 25,

J RuaSa�el�:eTe7;Fn;���r' 34. TO-M� INOTo c0l!fronto entre o alvl-verde <

rI!!e o- tncolor.
I cu_ _",

� � "

ReligiãÇ>
Catolicismo

O JANTO DO DIA
6 de Abril

Direção de PEDRO PAULe MACHADO

Segundo nos informaram, Calico
do futebol

reíngressande

e' Prucépíe, dois grandes
barriga-verde, voltarâe às atividades,

Figueirense.no

Entre nós () atacante Teíxemnha
Pelo avido do. Varig cheg�u. ·ontem. de

.

Porto Alegre, onde
inteqrou o. equtp e do Cruzelro nOil l'ecen1:ea jogoil com o I:-'almeira&
de São Paula. e GI Ranaer, a "center-forward" Texeirinha. ex.jogador
di Palmeira., de Btumenqu, e do, selecionado catarinense. [que este
ve .em nossa �edaçã(). rnQntenda:conollco demorada e agradavel palf.tra

O renomarlo Craque deverá seguir, hoja, para a cidado de
Blumenau. atim de e.tu.h.r a p osaiblfid cde de tranderir sua residen
cia para Perto Alegre, onde pretende aui'nar contrato com o Cruzeiro
dentro de pouco. dia.,

Agl'adecemo. o prazar da ilua vi.ita,
jem e feliz estaja em Blumenau

r

o
..

.

I
I
I

COMPRE SEU EXEMPLAR t
HOJE MESMO! t

C:��':��,O�
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i(_�ida Social I
PROF. LUIZ S. B. TRINDADE
A eferrieríde que hoje trans-

_ corre assinala o aniversário
natalício do sr. prof. Luiz S.
.B. Trindade, alto funcíonárío
do Departamento Estadual de
Educação.

CASIMIRO GRAMS
'I'ranscore, hoje, o aniver

. sárío natalício do sr. Casimiro
�rams, competente operador
cmematográríco dos "Cines
Coroados".

STA. VANDA MERIZIO
A data de hoje assinala mais

uma festiva pnímavera da gen
til senhorinha Vanda Merizio

.
'

-da sociedade de Brusque e di-
.Ieta filha do sr. Pedro José Me
.rizío, do comércio daqueía ci
.dade.

MÁRIO NOCETI
Regista a data que hoje

transcorre o aniversário nata
lício do ST. Mario Nocetã, ahto
funcionário da firma Hoepcke
.8. A. Ind. e Com.

SRA. CELINA BIQUEIRA DE
SOUSA

Transcorre, hoje, o
-

aniver
sário natalício da exma. sra.

-Celína Siqueira de Sousa, dd.
-espôsa do sr. cap. João Câncío
-de Souza.

SRA. SOFIA BERKA
Aniversaria-se hoje, a exma.

.sra. Sofia Berka..
*

ANTÔNIO ESPIRIDIÃO DA
SILVA

Faz anos hoje o sr. Antônio
.Espírídíão da �ilva. I
MENINA NlESÉ. GOULART I
A galante menina Nesé Gou-'

'::art festeja, na data que hoje
'transcorre, mais uma

.

prima
"Vera.

* * *

PERÍ ULISSÉIA
Transcorre, hoje, o aniver

Bano natalício do sr. Perí
Ulísséa.

*

SRA. SILVIA ULISSÉIA
BAIÃO

Defluí 'hoj,e o aniversário
natalício da exma, sra. Silvia
Ulisséia Baião.

*

::MENINA MARíLIA VIEIRA
Festeja, hoJe, seu aniversá

Tio naitalício a glalante menma

MarÍli'a: VÍ'eir,a, dileta filha do
sr. Genési'O Vieira.

*

FLÁVIO D'AQUINO
Registamos, com prazer, na

data que hOJe t:canscorre, o

aniversário natalício do sr.

Flávio D'Aq'Ulino, filho do sr.

senador Ivo D'Aquino.
*

DR. OTO FENERSCHEITTE
T:::-ansiCorre, hoje, o aniver

sário natalído do sr. dr. oto
Fenersehei:tte, abalizado 'clini

�oC:) ha ('i?a�? de )'t�:"'3.:"ão.

,..,.,.....

-:

GRANDES
-

\10VAÇOES

(UTEI

Decreto de 3 de abril de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Reformar:
De acôrdo com o art. 37, letra 0, do § 1°,
do decreto-lei n. 1.299, de 20 de março

de 1945:

Honório dos Reis, soldado-corneteiro da

Fôrça Policial do Estado, por ter sido julga
do permanentemente incapaz para O' serviço

ativo, percebendo o vencimento anual de ...

Cr$ 4,440,00 (quatro mil quatrocentos e qua

renta cruzeiros).
•

Decretos de 4 de abril de 1946

O INTERVeNTOR FEDERAL RESOLVE
Nomcor: ,

De acôrdo com o art. 169, dp decreto-lei n,

431, de 19 de março de 1940:

Carlos Soares de Andrade para exercer

cargo de Juiz de Paz do distrito de' Paula
Pereira, município e comarca de Canoinhas,

Antônio Nicácio furtado para exercer O

carne de Escrivão de Paz do distrito de Gan

chos, muntc ip io e comarca de Biguaçu.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-Iei IL

431, de 19 de março de 1940 e art. 32,
do decreto-lei n. 614, de 2 de março de

1942:
Guiomar Corrêa para, com atribuição de

fazer reconhecimento de letra e firma, exer

cer o cargo de Escrevente Jurarnentado do 'I'a

belionato do Público, Oficio do Registo de

Imóveis, Hipotecas e Escrívania do Crime,
em que é serventuár-io vitalício Ernesto
Jorge Diener,
Hercília Rigo para, com atribuição de fa-

O
zer reconhecúnento de letra e fu-rna, exercer

C N V I T E o cargo de Jtscrevente Juramentado da Es�r�-_vania. de Paz do distr i to de Presidente ue

r
túlio, município e comarca de Ibirama, em

A Sociedade de Cultura Musical, contande com a cola que é serventuário vitalício LUIZ Riga.

bor ação dos solistas LIDIA ALIMONDA CO CARLETON Conceder e"'01f,e"ação'

R SM T
. I A Eduardo Ferreira dos Santos, do cargo

SP AGUE I H, tem o prazer de convidar os senhores' de Juiz de Paz do distrito de Paula Pereira,
sócios do Instituto Brasil EE. UU., para assistirem ao 8�. con- municipio e comarca de Canoinhas.

cêrto da «Orquestra SinfôliciI»"terça-feira, dia 16 do corrente, Decreto de 5 de abril de 1946

às 20,30 horas, no Teatro Alvaro de Carvalho. Q Interventor Federal, tendo em vista o que

consta do processo n. 604, de 3 de abril de
MANOEL MIRANDA DA CRUZ lGR. - Secretário. 1946, da Secretaria de Estado dos Negócios

NOTA'. _ BraSl'l
da Justiça, Educação e Saúde resolve

Dará ingresso aos SOCIOS do Instituto Concede,' aposentadoria:
EE. UO., a me! s ..idac e de abril

Não tem fundamento
P. ALEGRE, 5 (E.) - Foí divulgado ontem que os JUIZes

c1:e Porto Alegre estaríam promovendo UJm movimento, no sen

tído de obter um pronunciamento coletivo sôbre a candidatu
ra do sr. Cilon Rosa, atual interventor federal, à presidência
do Estado, no próximo pleito. eleitoral. .

Essa informação, que causou surpresa, procedida da ci
dade de Pelotas adiantava, mais, que os juízes da capital já ti
nham dírígído um telegrama circular aos juizes municipais,
solicitando o apoio dos mesmos para o lançamento da candi
àatura do sr. Cilon Rosa.

A delegação brasileira
embarcará a 25

RIO, 5 (Via Aérea) - Revela-se que o embarque da
delegação do Brasil á Conferência da Paz, a realizar-se
em Paris será no próximo dia 25, a bordo do transporte
de guerra brasileiro "Duque de Caxias". A delegação se

rá chefiada pelo ministro do Exterior e será integrada,
entre outros, por um representante do PSD - que se

afirma será o senador Ivo d'Aquino, de Santa Catarina
- e outro da UDN, cuia nome ainda não é conheviâo,
apesar dos rumores em' tõrno do nome de Virgílio de Me
lo Franco. A conferência deverá instalar-se a 1° de maio.

3 vs. alt. - 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Não abdicará antes
decida

/VOI/A
FÓRMfJl.1I

Um asmolte inteiramente

novo: seca ràpldamente,
tam maior brilho e perma

nece longamanta sõbra a.

unhOL
.

NOVAS
tôRES

arrojada, ... lindas e�c;'

tontes.. Estos sào 05 to

nal;ciodes estili lados poro

1946: AI Ease - Honor

Bright - Proud Pink,

que o povo
ROMA, 5 (United) - Observadores bem informa

dos excluem as possibilidades de Vitória Emanuel vir a

abdicar antes dos italianos decidirem o destino da Mo

narquia, no plebi« .ito de 2 de ,junho próiimo.
Fonte autorizada declarou á United Press que os

monarquistas não aprovariam tal passo, acreditando
que isso levaria á corôa u'a mancha fascista.

Os monarquistas dizem que o príncipe Umberto ja
mais esteve comprometido com o regime dos "camisas
negras".

Continuam
- -

as pnsoes
GUAIAQUIL, 5 (U. P.) - Uma canoa policial che

gou ao local em que a Confederação dos Trabalhadores.
equatorianos realizava uma reunião, prendendo todos
os presentes e conduzindo-os ao 'cárcere. Entre os detidos
encontra-se Humberto Hereâia, secretário geral da Con-

'

federação.

NOVO!
IHA/OR
VIDRO

TERRENO
Vende-se um terreno. com madeira de lei,

grande mata e cachoeira, situado no distrito de
Paulo Lopes. município de Palhoça, contendo
oitocentos e cinqüenta metros de frente, que
faz com o Travessão de Bom Retiro, com dois
-rni l oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra
tar com Nilo Chaves à rua José Jaques 11. 1.

telefone M 76D - Fpolis,

Sumbriaha

o esmalte Cutex vem agora
acoiloic(onod'o num novo

frasco de linhas modernas

S3%/lfAIS
PEl5t11ALTE

Sem aumento de preço, Nõo

hõ eO"'::llte melhor. seja
qual fõr o preço

rUTEI
SEMPRE NA VANGUARDA

EM NOVAS IDÉIAS!

,
- -�

-DIONÍSIO DAMIANI
AniV'&saria-se hoje a ST.

Dionísio Dam�ani, inJdustrial
nesta cidade.

ANTÔNIO V. M. LUBI
Faz anos hoj'e o estimado jo

vem AnItônio Vitor de Melo
Lubi.

Fizemo.. ontem, a entrega de
uma .ombrinFlo esquecido nOi

balcõe. da Livraría Moc:.rna à. .ta
Dey Alvore. Cabral, filha do Ir.

dr. Abel Alvares Cabral

...................................................."

(ines �DEON- IMPERIAL
HOJE

ClNE ODEON
Às 4 1/2 - 7 1/2 horas

Programa Colosso
I - O CLUB DOS NAMORADOS - com - Jean Parker - John

Aroher
II - A PllSTA DA MORTE - com - Joan VI3.'leria - Henry

Armetta, ,

III - Inióo do mellhor e mais sensacional seriado:
OS PERIGOS DE NYOKA - com - Kay Aldri<ige.
10 e 2° Eipisódios (5 partes).
P,reços: Cr$ 2,40 - 1,00.
Censura: "Imp. 10 aluos".

HOJE
ClNE IMPERIAL
Às 7 1/2 hoNlS
2 Grandes Filmes

I - A PISTA DA ::\10RTE - com - Joan Valerie - He'l1ry
Armetta.

Arrojo! - Pericial
II - O CLUB DOS NAMORADOS - com .,- Jeam Par:ker - John

�cher.
Preço: Cr$ 2,40 (úIlJico).
Censura: "Imp. 14 anos".

PRóXIMO CARTAZ
Amanhã - ODEON - IMPERIAL

A audaciosa película M 20TH CENTURY FOX:
CONCERTO MACABRO

Com - I�akd Gregalr - George Sanders e a no'va Linda Darnel1.
Fort!'! TJ�1']�r('ss.lonHnte! Sensacj'onal!

60161'00 do Estado

De ccôrdo com o art. 299, do decreto-lei n

-\.11, de 19 de março de 1940 e art. Q.l,
letr-a o , e art. "103, da Constituição da.

Repúhlica:
A Joaquim Luiz Guedes Pinto no cargo ,-lc

Desembargador. padrão Z. do Quadro único do

Estado. com o provento anual de quarenta e

sete mil c quatrocentos cruzeiros ......•. .

(Cr S 47.400.00), marcados em lei, por contar

mais de trinta (30) anos de serviços públicos.
Portorias de 3 de abrii de 1946

O INTERVENTOR FEDER�L RESOLVE
Dcsiçnar :

Leopoldo Santos para exercer a função de

Sub-delegado de Polícia do distrito de Paula.

Pereira, no município de Canoinhas. (1994)
Afonso Krinski para exercer a. função de

10 Suplente do Sub-delegado de Polícia do

distrito de Paula Pereira, 110 município de

Canoiuhas.
Ubaldo Padilha para exercer a função de

20 Suplente do Sub-delegado de Polícia do

distrito de Paula Pereira, no município de

Canoinhas.
Marciliano Fernandes para exercer a fun

ção de Suh-delezado de Polícia do distrito de

Santa Cecília, do município de Curitibanos.

Dispenso:.. :
Leopoldo dos Santos da função de 2° Su

plente do Sub-delegado de Polícia. do distrito

de Paula Pereira, no município de Canoinhas.

Pedro Collodel da função de Sub-delegado:
de Polícia do distrito de Paula Pereira, no

município de Canoinbas.
Marciliano Fernandes da fnnção de 1·

Suplente do Sub-delegado de Polícia. do distri

to dc Santa,Cecília., do município de Curi

tibanos.
Concrder dispensa :

A José Guilherme Silveira, da função de

Sub-delegado de Polícia do distrito de Cauna,
no município de Pôrto União. (1989)
A Enedino Antônio Corrêa, da. função de

Sub-delegado de Polícia do distrito de Ar

mazém, no município de Tubarão.

Previsão do tempo
SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 6 na Capitai:
Tempo, instável, com chu

vas pasando a bom, com nebu
losidade.
Tempem'tum, estável.
V,entos de 11JO'l'lte a léste,

frescos_

Temperawrms e:xtremas de

ho}e, foram: Máxima 24,1 e

�19,O.

Refeicões para os
civis franceses
necessitados
Paris, 5 (United) Oficiais

nortie-amerioonos e fêaJIlceses

assinJaram,· ho.je, um acõrdof
por meio �o qual o exérctto
dos ESitados Unidos forne�erá
90 milhões de refeições aos ci
,V1S fra:nce.s� necessital(l2s.
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Procissão Senhor do.s PãSSOSIdo
JUIZOTENHACONVITE

Resâizãndo esta Irmandade a 6 do cor-rente mês, às 19,30 horas. a

transladação da Venerando Imagem do Senhor Jesus dos Passos da sua

capela, no Menino Deus, para a Catedral desta cidade, €, no dia seguin
te, às 16,30 horas, a procissão solene da mesma Imagem, da Catedral
para a referida capela, convido, de ordem do sr. Irmão Provedor, os
Irmãos e Irmãs para tomarem parte nêsses atos, revestidos de halan
draus e fitas.

Comunico, também, que, no domingo, dia 7, às 9 horas, estarei com
o Irmão Tesoureiro, no Consistório, na Catedral Metropolitana para o
recebimento das anuidades.

Consistório, 1 de abril de 1946.
Luiz Sanches' Bezerra da Trindade - Secretário

r EM S(FIL S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? US.; O PQ,

� � PULAR PREPARADO

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alua oe Souza

du Costa Avila

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

tAbôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel como um V,!ôr.

IO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. K S. P. como

auxiliar '),0 tratamento da Sífilis e Reumatismo da
mesma origem.

, FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor

Xln "914" devo dizer-Ihes ; agradável do E L I X I R
sempre que o tenho empre- "914" recomenda-no como

gado, em os casos de índio arma de fácil manejo .para
cação apropriada (sífilis o público no combate à sí
em várias de suas mani- filis, qualidades que fre
festações) o� resultados quenterneate aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são rápsâos e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires

I
Dr. P. G S Medina

�arlll. I.

Exame de so:nque, Exa.me paro 9'erificàção
de cancer, Exame de ue irio , Exame 9°'1'0

verificaçã.o da grevidez, Exame <ie escarro,

Exame para verificação de doencas do.
�ele, boca e e,aheIos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangues,
l.xame qu�micc de farinhas, bebido.

café. águas, etc. 1
t

fi QUER VESTlR·SE COM CONFOR:-: :AHCIA ?
PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello

Dr. Silvestre Passy
....................1.......

i'"
"

t"
· ,; :"'a

'

-t
.

�.ap"ª;'.. 8:,m�ª,�:·:;;(·.· ii,U.�:I�,,:y!;,
I RÚ.�::?r:�.��·#�:n',(e�;:<,�·�'.,
.

Apresentá seus ÚltirnoS:'rnP�
: delas, "e,m'::: caicados' finos':

. ",para senhoras
'

. RETIRARAM SU;"S CANDJ- .

DA TURAS
Tôdas as bebidas, ínclusrve ao;

fabr-icadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i-.
nenses, - em vista da certíssi
ms vitória elo aperitivo KNOT. Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TOHlCOSI

�RSENIATO, VANAOA·
TO, FOSfOROS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONlCO DOS MUSCULOS
Oi PiIJdo.. D.I),uPel.dos,
.,fs"otadol, Anêmica., Mi••
�. cri.m M.gro.. Criança.
raquític.s, ree.b.rio a tonl·
ficação ,.,,1 do orpnilmo

co.. o

Sa ngue n 01
LJo D.N.S.P. o· 199, de 1921

•

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

" MACIEL, FONSECA & C.
- CODsignavões .: Conta PrópriaComissões

Ruõ Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina ·da Rua Aue

Rio de Janeiro

.

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

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, marnona,
alhos e todos, os produtos de lavoura hgado s ao ramo de cereais, Fecula.
eaçãc, ,camalão Contas rapidas, preços reais do mercado. F'aaernos

fia.nciamento até 89% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

RIO DOE JANEIRO -- BRASIL

Pequenos
•r

anunclos
'" * *

'1\1010r li óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "Cti

.
max" - m il rot .. ções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr , Oswal
do Dutra de leg a do Instttutc
dos Maritimos. Tr e tar com Sid
nei Noceti à r ua João Pinto.
34. 'I'e e fone 1134.

• * •

Compra-se
Mobília de sala, grupo este

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caix a Postal 106'
Nesta
• * 41

VENTILADORES
Vendem-lIe doill ventiladores alec

trícos. grandell, para cima de me-

110 ou parede, aendo um Ollcilante.
proprio. para escritório, barbea
rias, cafe•• etc, Trotar na rua IU
mirante Lomecro 15.

* * *

GARAGEM
Preci..c-�e alugar uma. Pa

go·.e bem.
Trotar nellta Rertocão.

* * *

o alfaiate indicado
Tiradentes. '1

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
po.tu·

guê•. ea

ponhol •

troncêa
inqlà•.
etc

Romance, Poesia. Religião, A
viação. Matemática. Fíaica.
Química. Geologia. Minera
logia, .!::ngenhoria civit. mili
tar e naval, Carpintaria. Da
..enho, Saneamento, Metalur
gio. Eletr:cidade. Rádio, Mci,
:Juino. Motores. Hidráuli'Ca.
Alvenaria. Agricultura. Veta-

1 inária. Contabilidade
Oicionárioll. etc. e

Sedas,

CASA S
Ccsímírcs e Lôs

�
()RLA �rL)O SOi\- 1-< PJ-�LLl

Rua Conselbeiro Mafra, 3fi - loje e s ()f)reloja � fel,efoue 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 ---' End, Teleg.: «Scorpellí» -_. Florianópolis
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g tSTAUO- Sábado 6 de Abril oe 1!146
-- .._--_._----------------

Londres, (H. P.) - Já chegou ae - Frigidez, jn:e�larida�es ouva-
Brasil o repntade c esperado trata- !l'ianas, idade c�tica, o�e�de ou

ASSEMBLÉIA -GERAL menre Okasa. _ Okasa é hoje uma !lDagl"� excessivas, �laelde:ll da p!'1eIR convocação medicação de escolha universa};men-! e da cútis, 9.ueda ou falta de tU!-,&,�B'De ordem do sr. Presidente, con- te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defICIen·
voeo os srs. sócios do Coqueiros terapêutico e pela sua eficácia Indís- cias, de origem glandu!ar, na mu
Praia Clube, para . a sessão de as- cutíveJ. _ Okasa á base de Hoemô- lher. Okasa encontra-se a �enda Das
sembléia geral, a realizar-se sába- nios vivos extratos de O"lândtdas se- boas Drogarias e Parmácías. Infor·
do, 6 do corrente, às 15 horas, em xuaís e 'Vitaminas :elecionadas. mações e pedidos ao Distribuidor
sua sede social na "Praia da San- combate viO"orosamcnte todos os ca- geral: Produtos. Arna, �v. Rio___ .,.,_.,.� &.,. _.._&·.# .#& &.,.& &r..,. T& ,_._ _ -
dade", a fim de ser eleito o Conse- sos ligados"'diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Impor-ta-

DR ARMANDO VALtRlO lho Deliberativo. I ções das glânulas genítaís do apare- do diretamente de Londres, pro..

• Não havendo número para o Ilho sexual CO'llO: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e VIgor
DE ASSIS funcionameneo dessa sessão haverá na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho-

Dos Serviços de Clúl.r<:a Infantil da uma segunda convocação para meia) tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be-
Assístêncía �uru.clpal e de hora após deliberando neste caso perda de eneraía fadiga fraqueza' leza com as drageas "ouro" paraCar-idade I -,

" , •

' � , ,

CLíNICA

lU.
ÉDICA DE CRIANÇAS C011l qualquer numero de SOCIOS

I
mental ere., no homem.. . mulher.

ADULTOS presentes, de acôrdo com o dispos-
� _CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma- t . t 35 d E t, t ..... �

ehado, 7 (Edifício S. Pranclscoj. O n!? ar . o.s s a uros.
•.

.

Copsultas das 2 às 6 horas AVISO, outr-ossim, OS srs. SOCI0S
RESrn.eNCJA: Rua Marechal Gul· proprietários do C. P. C., que no

lherme, 5 Fone 783
mesmo dia, entre 12 a 13 horas, ha
verá almôço no restaurant do
clube.
Florianópolis, 3 de abril de 1946.

M. Gonçalves, 10 secretário.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

V1rurgia e Ortopedia clinica e ct
rurgia do tórax. Partos e doenças

de senhoras
eoNSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas
RJilSID�NCIA: Almirante Alvim'

36. Fone 1\1. 251
'

DR. SAVAS LACERDA
CJfilica médico-cirúrgica ·de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID�NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Unlversída
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital l' e-

deral
CLíNICA !\fÉDICA - DOENÇA!!

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
�URGTA - 1\fOJ,ÉSTIAS DE SE·

- ... NHORAS - PARTOS .. .

Formado pela Faculdade ele, 'Medi-
cinna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por và.
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ·
lla:rcs, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

tHero, ovários e trompas. Var'íco
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te!. 1.598.
RESID�NCJA: Rua Esteves J(Í

nior. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis.
Assistente da Mater-nidade

CLiJ\'ICA MÉDICA EM GERAL
Doencas dos órgãos inter nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDroCRAFI.1

Doenças do sangue e dos nervos,

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: .Rua Vitor Meire

les, 18. Fone í02
RESIDft1\"CIA: Avenida Trompowski,

62_ Fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSUJ,TóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Méd ico do Centro de Saúde e Di-!
retor do Hospital '"Nerêu Ramos" ICLIN!CA MÉDICA de adultos e (cnanras ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COJ\SULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉ:,CJA: R. Felipe Schm idt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO

Coqueiros Praia �
Clube

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.N(:AS DA PELE - SÍFILIS
AFECÇõES URO-GENITATS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E UL'l;RA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos. réto e
anus - Hemorroidas. Tr-atamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ns
e, à tarde, das 16 hs. em diante

.Resid: Vídal Ramos, 66.
Fone 1067

I Visite, sem compromissos
t LIVRARIA ROSA

FRACOS •

ANtMICOS
TOMEM

finhl Ct!1Sltdi
"SILVEDL\"'

RIJA Deodoro, 33

Frc r ianópo lis

Livros novos e usad08 Iem diversos idiomas.

Atende encomendas de '1'obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas a8 Isemanas

Copyroghl da
TheHA'V{ t'OIJ HIABD?/ne.

I

1 ... que o primeiro dicionário de
rimas foi redigido, em 1528, pelo
poetá e filólogo italiano Pelegrino

I
Moretc.

2 ... que foi o célebre cantor na

politano Enrico Caruso o primeiro
tenor do mundo a Ler a sua voz gra
vada em disco.

3 ... que somente 28 imperadores,
em tôda a História do mundo, rece
beram a honra de serem sagrados
pessoalmente pelos palpas.
4. .. que se desaparecesse a to-

I
talidade dos pássaros de nosso pla
neta, êste, em nove anos, tornar-se

I ia inhabitável para os seres huma-

nos, pois todos os venenos que se

conhecem seriam insufâcientcs para
destruir os insetos que se apossariam
inteiramente do mundo .

5 ... que a maior espécie de cro

codilos do mundo é o crocodilus po

rosus, que vive na índia; que, atual
mente, são raríssimos os exemplares
que ultrapassam 5 metros de com

primento; mas que, até 1825, eram

ali frequentes crocodilos medindo 7,
8 c até 9 metros c meio.

(j ... que, 'na tribu dos Warundis,
no leste da A.rrica, quando uma 111'l.l

lhcr acaba de ser mãe, considera-se
a mesma dotada de um poder mági
co; que todo objeto ou pessoa toca
dos por ela estão ao abrigo de quaí
quer dano; e que, além disso, levam
bhc todo o leite de antilupe que po
dem recolher, na certeza de que, to

cOOldo-o ela c'om os lábios, esse lei
te obtém desde logo extraordinúrias
fôrças nutritivas.

1\UTOMOBILIST48
Afenção

Pa�'a o seu dínamo ou

motor de atranco

OfiCINA ENALD.
Praça da Bandeira

rie. 37

.... uu ...... ••_ ... ..,.......... .., ....., ...

"AIJANÇACOMPA.NHJA
Fadada e. 187. - �éde: IS A I li
INCENDIOS :K T1U.NSPI9BTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.05.3.245,30
142. i 76.603,80

«

"

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades cc

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

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

CHEGOU DE 'LORDRES

7

,

FILHA I MAE' AVO I
-

Todas devem usar a

I
(OU REGULADOR
MULHERA

VIEIRA�
EVITARA DORES
Cólicas uterinas

I
I I
..................................................................................................................

A.livia
Emprega-se com vlintagt"mpa

ea combater 8S irregularidades
das ftlDçÕe� pertódícas das �t'

[Iberas. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-:-OEDA'f.INA, pela sua

comnrovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA enconn-a-se
em toda parte,

1----

ESPERANÇA
•• P.r.ae�.tleo NILO LAU8

FARMACIA
...... ....u ...... na .reIart..

___..................... - JI._)!Ia.... - .......__

t.r&Ipe .. 1lKm'....
____ • 011" .1IMn'&a. •• ........... �

........................... ,...........�....�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cla,

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

PRÊMIO MtI fOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

----

Fabricante e diqtriouidores das afamadas con

fecções "DISTIN''"j.'A'' e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos. algodõu. morins e aviamentos

pal'a alfaiates. que recebe diretamentf' das
Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - ,FILIAIS em 8lumenau e Lajee.
melhorar. fábrica.. A Casa "A CAPITAI./' chama a atenção do.

visita ante. de efotuorem suo. compralil, MATRIZ em
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Os dentes da. calúnia não se embotam ainda mesmo contra a verdade
dos fatos, porque êles são, diz mestre Rui, «como os de certos roe

dores, que, no exercício destruidur, crescem em vez de se gastarem»"
DECRETADO O CUHIROLt DE fRECOS

Hio, 5 (A. N.) - o presidente da i mcira necessidade, urna nota ou ca-, Iídades ou prestem serviços consi

Hepúhlica assinou, hoje, UIJ11 decre-

'I
dcruo de vendu, seja a compra á 1 der-ades essenciais, ou que deles

to dispondo sôbre o controla de vista ou a prazo, assinado por ele façam comércio ou transporte
preços e criando os órgãos desti- ou pOI' um seu empregado. A nota acompanhados de pendas, de ácôr
nados a. impedir o encarecimento

I
ou caderneta de venda, que será do com as declarações prestadas

do custo da vida. isenta de sêlos, contará: para efeito de pagamento do Impos-
I� o seguinte 'o texto do írnportan- a) - Indicação «io Preço da 111er- to sôbr e a renda, serão enviados á

te alo governamental: cadorla vendida. I Comissâo Central de Preços, sob

"Artigo prirneico - Fica insti- b) - Nome do estahelecimento. pena de multa de mil a cem mil t �

A It'1-' terá f
A , tuida no :\Hnistério do TrahaNlO, a c) - Nome da firma ou do res- cruzeiros.

a Ia man era sua orca aerea Comissão Central 'de Preços. ponsávcl pela mesma. I Parágrafo único - As sociedades
, 'a) - De representantes do Co- d) - Nome da rua e número do qua por lei são obrigadas a dar pu-

ROMA, 5 (United) - A Itália será autorizada pelo trata- mércio, da Industria, da Agricul- prédio.
. I hlicid.ade a. �l�US �::tlanços.

do de paz a conservar a sua aviação militar. A nota das auto- .fura e da PecI�arta.
_

_

e) - Nome
. d� .localklnde, C�l1l a I ArtIgo elecU11�-OI1aYo - Os_ agcn

ridades aliadas faz essa promessa com referência á aeron ãutí- h) -. De dOIS representantes dos data �1l1 que e feIf� a. transação. tes da economIa. popular saü. n�-
. . _ .. , ,. a. consumidores. Artigo décirno-pi-imch-o - Coris- meados pelo presidente da Hepúbli-

ca italiana. Julga-se que serao atribuídos a Itádia os efetivos c) - De representantes dos 'Mi- Iituem contravenções penais: ca, que os poderá escolher entre 'Os

de que dispunha em 1931, ou sejam 1.800 aparelhos. nistérios da Justiça, da Fazenda, a) - Cobrar preços superiores servidores públicos ou ele autar
da Agr-Icultura, da Viação e do Tra- aos tabelados. . quias. Seu exercício será conside-

halho, e da Prefeitura do Distrito h) - Reter mcrcadorias ou re- rado r-elevante, não lhes podendo o

Federal. cuxar vendê-las. trabalho, cnuctunto. arbitrur gra-
d) :---- De representantes das Au- c) - Favorecer OlI preferir um tificações.

ROMA, 5 (United) - O porto de Bari, até aJgora interdi- í

arquias reguladoras da produção. comprador em detrimento de outro, Artigo décimo-nono - Os agen-

tado aos serviços comerciais italianos, foi entregue ás autorí- c) ---: De um representante da ress,alyados quanto á. indú�lTia ou tes d� �c()n()lllia popu�ar procederão
dades italianas pelos aliados. Estes porém reservam direito Il1l!pr�nsa.. . pedidos de merCill(�OrlaS, feitos an- de OfH'1O yu por denúncia ,de qual-

,

' :. .

O 'ArtJ:go terceiro - Os serviços terrormentc, e os sistemas de entre- quer pessoa do povo. Para esse cfei-
de usar o pmto para as, suas neceSSIdades mllltares. prestados IpelIos membros da Co- ga ao consumidor por intermédio to f'ar-se-ão as diligências ou ver-i

missão Cenlral de Preços serão de distribuidores 'Ou revendedores, fieações que furem necessárias e

gratuitos e considerados de rele- el) - Negar ou deixar de torne- sempre que se apurar uma ilmfra-
vants interesse público. cer a nota de venda referida no ção f'ar-sc-á o auto do que ocorrer.

Artigo quarto - Á Comissão Ccn- artigo décimo. npl icando a penalidade crue couber
tral de Preços, compete: Parágr-afo primeiro - O compra- ou remetendo-o á autoridade com-

a) - Evitar a elevação do custo dor poderá dispensar a extração da petente.
ela vida em todo o pais e providen- nota Ide venda, se esta não exceder Parágruf'o único - A Comissão.
dar para ai redução ou fixação dos cinco cruzeiros. Central de Preços ou suas c0111is-
preços. Parágraío segundo - As infr-a- sões auxil.iares baixarão instruções
b) - Tabelar os preços máximos çõcs previstas neste artigo, serão aos agentes da Economia Popular,

dos serviços 'essenciais 'Ou da ven- pun idas : para o Ii el ouruprimento do dispas-
da de gêneros ou ufilidades

essen-I
to nesta lei.

ciais - quer aos ditríbuidores ou a) - As dos números um, dois e Artigo vigésimo _ O processo
revendedores, quer aos consmido- três, C�ll1 pernas de prisão simples, das contravenções já definidas, se-,

res, tornando por base quanto á por qumze dias a quatro meses, ou rá sumário.
venda pelo. produtor o custo �a I nlllIll1� de dOIS .a cem mil oruzeiros, li Artigo vigécimo-prãrncbro - A

produç�o, inclusive a remuneraçao ou ambas.., I �ç�o. repressiva das autoridades P_?
do capital.

.

b) - I?0_ illuI?lero tres, COI�l a 1(e- liciais contínua em colaboração
c) - Pesquisar o custo da produ- na .de prrsao simples por OIto dias com os órgãos instituidos nessa lei.

ção e da distribuição, afim de ori- a �)lt'o meses, ou n�ulta de c.em cru- Artigo vigésimo-segundo - Fl
entar a po.litica geral dos preços. zeIIOOS a, vll1.Íe .'n1l1 oruzel,ros, ou cam sem efeito as major::oções dos
d) - Estabe�ecer, SemipTe que amba�, cumu_llaltlvamente. preços de utilidades ess'enciais fei-

p'Ossível, critérios eSipec:íJicos que .Ar,t;�g.o .idiémmo-segullldo .- O .Juiz tas a parti,r de 15 de feverei,r'o do
permi,t,aall ao c()nsum�dor eonhecer so OUVIra as teste,l11unhas que hou- corrente ano.

o preço de venda dos produtos ao ver�l�l deposto perante a aluditoria Artigo vigésimo-terceiro - A�
mesmo. :pol�elal, <;!uanld'Ü a se-u"eri�ério fôr tahelas de preço"s terão ampl� pu-

e) - Hegu.Jar e disciiPlinaI' no mdlsl?ensm:el. essa aU�lencJa. hlicidadc e- st'rão remetidas ás au-
território nacional a distribuição e �rbgo IdeOJmo-terce,I:r� - O. ma- toridades judiciári,as e policiais in
o tran�p'Orte dos gêuClros e das teon�l para eXUo'!l,e penclaI, sera. re- çumbidas da reipressã'O e do julga
mercadorias de pr.imei'ra necessi- metl,do aos :penios dentro de vlnrte menta daIS infrações prevJstas IOla

dalde, ouvido o Ministério da Via!- e qu,art�o horas da a;preensão e do presenle lei.
ção.

. ,..

I
resipe�hvo l�all�tO .. _apres'entaid� .

á Artigo vigésimo-quarto - O ven-

f) - Super!ntender e f��cahzar autondalde .I11d�Clana. ou polIclal, dedor deverá manter afixado no es

em �odo o paIS a execuçao das no prazo c!:.e cm.co dI'as, sob. pena tabelecimento, elU lugar que il 101'

med�das (Iue venha a adotar e os de sllsp�nsao ate novC'nta dIaS do ner "úcil ele ler-se, pelo púhlico, a

serVlços que estabel.ecer.. .
respo�savel. l�ela demora.

.

ta,be.la de preços, sob pena de mUiI-
g) - Promover lJJ1querJt'Os eco- Arhl70 deCll11O-(jiuarto - O .Tmz 1a de cem cruzeiros ai dez mil CI"U-

nômicos, quando julga,dos necessá- profenrá a sentença! a,inda que n,ão zeiros.
rios á dimilnluição do custo da vida. t,enha sido ipússível esclareeer a Artigo. vigésimo-quinto - Fica
Artigo quinto - Afim d'e evitar fôlha de antecedentes. -extinla a Comissão de que trata a

os lucros excessivos, a Comissão Arti.go décimo-quinto - Os COIl' J,etra "B" do i,tem primei'ro do ar-.
Centrail de Preç'Os poderá também tra-ventores prêsos ,em flagrante só ne fúcil de ler-se, pelo núblico, a
fixar os preços dos gêneros ou das pod�rà,o ser pôstos em liberdade de 19 de fevereiro de 1945.
mer,cadorias não consideradas de meflIante uma fianlç1' de dois mil Articro viO'ésimo-sexlo - Fica
neces�idade. _

a cin�oeln,t� .mil cruz'eiros. I cr,jla'do" no (;ladro pel'lllalJ1lente do
Arhgo sexto - As resoluçoes da Artigo deel1110-Sex.to - A retenção Ministério do Trabalho ,t car"'o

Comissão Cenlral de Preços,. serão flo:� .est�qlles toma s�u r.esponsáveli em eomissão, pa.drão "P", de di�e�
sen1jpre flrma,das pelo seu preSIdente I sUJeI,to

a multa de dOIS nml a dl1zen- tor g'eral da secretaria da Comisão
ou p�lo sl�b.sliILuto deste: .

t(_ls mil cruzeiros, sendo �) eslal�ele- Cent\'al ele Preços.
Alr.flgo setllllo - O mlJ11str� ?O clllleI�to fe�h.arl() l?�r qUinze dias. Arligo. vigésimo-sélimo - A pre-

TrHlba�llO, em c�sos de _u:,ge.J�cI�, Artigo (]IecIlno�setNllO - Os
.

ba- sente -lei entrará em vigor na data
p�deJ'a evocar a sua .ele�Isao llne- l:Jlnços da,s soc.lCdadrs ou flrmas(le sua publicação. revogadas as dfs
dJata a qlçada da COInlssao Celll.ral que' profluzam bens, forneçam uti- posições em contdrio".
de Preços, encaminhamdo suas re-

soluções ao eonhec.iment'O da mes

ma Comissão.
Artigo oitavo - A Comissão Cen

Ir'al ele Preç{)s, Lerá a sua secreta
ria conslilluilda por servidores rio
lVIinistér.io (1'0 Traibalho designados
pelo respeelivo titular.
Artigo nono - Como órgãos au

xiliares d,a Comissão Central ele
Preços, serão criadas nas capitais
dos Es,t,a.dos e Ter.ritórios e n'O

em anjos Disbrito Federal, hem como l1,as

sedes dos Munieipios e Distritos,
Comissões de Preços, com as atri
buições que Ilhes f,orclll conferidas

. . • . .. ....••• pe,la Comissã'O Central ,de Preços,
e constituidas segundo as possibi
lidades 'e 'exi.gências do 10e'UiI.
Art1go décimo - Para' efeito do

controle dos preços, o vended'Or é
dos campos obrigado a fornecer ao comprador

de gêneros 'ou mercadorias de pri-

FlorlanópoU" 6 !.te Abt'il

Entregue aos italianos

o PREÇO DA CARNE
O sr. Prefeito Municipal de Florianópolis, atendendo aos

justos reclamos da população contra a ganância desmedida de
certos retalhistas, baixou, em data de 4 do corrente, o seguinte:

DECRETO N. 9
O Prefeito Municipal de Florianópolis, usando da

.atribuição que lhe confere o art. 12, ítem III, do decre
to-lei n. l.:lO2, de 8 de abril de 1939 e de acôrdo com 0&
têrmos da Resolução n. 40, de 14 de setembro de 1937,

D E CRETA:
Art. 1° - Fica estabelecida a seguinte tabela de preços má

ximos para a venda de. carne verde .neste Município:

Filé mignon . .

Tatú "
.

quilo
"

o-s
14,00
10,00

SEM óSSO
Coxão, alcatra, filé, lombo e posta (1a 'quali-

dade) - .

Assem de dentro, assem de graxa, peito e fral-
das (2R qualidade) .

COM ÔSSO

"

Coxão, alcatra, filé, lombo, e posta: (1 a quali-
dade) .

Assem de dentro, assem de graxa, peito e fral-
das (2a qualidade) .

Todas as demais (3a qualidade) .

Coração - unidade .

Fígado - quilo .

Rins - Par .............................•
Fa,to - quilo .

Ling'ua - unidade .

Carne moída - quilo .

Art. 2° - Não excederá de vi,nte e cinco (25%) por
contrapêso em cada quilo de carne vendido com ôsso.

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor a partir do dia 7
do andante. revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Florian.ópolis, 4 de abril de. 1946.
PEDRO LOPES VIEIRA - Prefeito MU!n�cipal.
MANOEL FEHHElHA DE MELO - Dinetor elo expediell1�e e

Pessoal - Pa.drãü Z.
.

" 4,50
2,20
5,50
7,00
3,00
2,50
7,00
6,00

cento o

"

Milhares de italianos chegam a Trieste
LONDRES, 5 (United) - A rádio de Belgrado disse que

milhares de itavianos chegaram a Tri.este, "como parte da
campanha que visa privar aquela região de seus direitos de
reintegração á Mãe-Pátria eslava".

Acrescentou a emissora que a população de Trieste ele
vQlU-se, durante a guerra, de 250.000 para 400.000 almas, asse
v�rando que 16.500 recem-vindos chegaram a Trieste e Go
rIzza entre 20 e 25 do mês próximo passado.
.....�...........................................•••

Cines R I T Z - R O X y
HITZ - Hoje sáhado às 730 horas

Mangaret Siulliv.a.n - Marsha H'lm,t - .J�aJJ1 BIondel.
AURORA SANGRENTA

Mlll'llleres feitas pa,ra o amo!' e que o Destino transformou
de abnegação.

Preçvs: erS 3,00 - 2,40.
Censura: Até 14 anos.

HOXY - Ho,ioe às 4,30 11'olras
Tom Neal - Ann Sa.va'ge.

O CóDIGO DESCONHECIDO
Pela primeira vez na téla... a emocionante história

de co�c�rutração .ele pl'Ísiol1leiros alemães na América.
!inICIO do mais luxuoso e espetaoular seri'ado:

O FALCÃO DO DESERTO
Ave,J1Itll'ra. e fascltnação.
Pret-o: (ún1c'O) Cr$ 2,40.
Censura: 10 a11l0s.

ROXY - Hoj.e às 7,30 hor�s
Tom Nea,l - Ann Sav,age.

O CóDIGO DESCONHECIDO
A emoCÍonant,e história dos campos de concentração de prisi'Oluei

l'OS al,emães na América.
.o mais sensUie'Íonal d.ooumell'tário da alual1dad-e:

ATACAR - A batalha da Nova Bretanha
In4do d'O sensacional sN'iad,o com Gilbert Rdland e Mon'a Ma,ris:

O FALCÃO DO DESERTO
Preço: Cr$ 2,40.
Censura: Até 14 anos.

7,80

6,80

5,50

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Neg6cio de PAPELARIA,' PERFUMARIA ARMARINHO
BRINQUEDOS e miudezas com bôa fre�uezio de ATA�,
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000.00
Trotar pt>89oalmente CÇlm: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - Santo Catarina.

Proibida> a manifestação
�UNI�H, 5 (�nited) - A polícia militar aliada proibiu a,

l?amfest�çao de SImpatia pelos judeus e a marcha ao Palacio

�a PrefeItura, que fôna anunciada pela comissão dos judeus
llber1tados. Tanques e carros blindados estão patrulhando as
ruas de Munich, Wte;sJbaden e outras localidades.

..

CONTRA CASPA,
i

f
QUEDA DOS CA· "

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


