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Em empolgante demonstração de' fé, os militares de Florianópolis
comemorarão, amanhã, sua �Pásçoa, em sule'oe mi.ssa campal,. �às 1
�oras, celebrada pelo exmo. e

.

reYmo� sr� Arcebispo Metropolitano,
no quartel da Fôrça' Policial do Estado.

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

o problema que' preo-
cupa os mínístros

PAR,íS, 3 (U. P.) - Prossegulram hoje as conversações
entre 10S quatro mínístros das 'Relações

-

Exteriores, Dado o se

g-redo que continua imperando �m torno da conferência, con
tinua-se aquí..à margem das decisões otíelaís, Sabe-se, entre-

I tanto, que somente com a chegada, (los delegados italianos e

Jugoeslavos é que será dado um impulso à questão das froutel
ras entre os dois países, problema, esse que está preocupando
os mínístros,

Via aérea retornará, ho ie,
ao Rio de Janeiro, o dr. Ader
bal R. da Silva, Presidente
da importante organização
comercial Carlos Hoepcke S.A.
e deputado federal pelo PSD.

S.S., que goza de real pres
tígio nos meios comercial,

Será de grande importancia ���:,! et:vo:ít�C;or�:n��:s;eE:;
. verificar, pelas demonstra-

PARiS, 3, (U. P.). - Vários delegados socialistas espa- ções de que foi a1v.o durante
nhoís atravessaram ilegalmente a fronteira espanhola para sua curta estada em Elo
assistir ao Congresso Socialista de Toulouse, a realizar-se no rianópolis, o alto grau de
dia 15 do corrente mês. Segundo um porta-voz do Partido Sq- amizade e simpatia em que
'cialísta da França, o Congresso será de grande ímportâncía é tido.
para o futuro político do govêrno republicano espanhol, no ----..,.,..--.--o

---------

exílio. .

..' ,
..

. Reapareceu a Liga
Franco convtdedo a se explícar Feml"DI·na Pró PazNOVA YORK, 3 (U. P.) - O sub-comité do Conselho pa-
"a' investigar o caso espanhol solicitou a todas as nacões uni- Hamburgo, 3 (United) - A

das a apresentarem informes sõbre o regime espanhol e, eieti- comissão brítâmlca de contro

-oamente, convidou tanto ao general Franco como aos republi-
le anuncia 'que a Liga Femini

canos, exilados a apresentarem seus argumentos.' ,na de Paz e Liberdade, proibi-
,

Os investigadores, depois de sua primeira sessão secreta,
da no regime de Hitler, res-

ontem, informaram que receberão de bom grado .iniormações surgiu, tendo á frente, como

D '

·

d
..

d 1-"'"t t ·t presidente, "frau" Hoppstock, eCI I a a- para l""a1l!80de qualquer ion. e. Es e conm e amplo permitirá a Franco, se ,'" "

I
Iiá 7

'

.

assim o desejar, oferecer provas para âesiáeer as acusações já �x-PIISlOn�lra _

em um campo

levadas ao Conselho pelos republicanos espanhois, atraôée <1,0, eoconcen raça�. r brana total do trabalhodelegado polonês Lange, em seu pedido de rompimento coleii- d
programa

t
a dIga a ra:lge

1) . Maâriâ
' o esarmamen o as naçoes,o com z .

restabelecimento da moral no JERUSALEM, 3 (Untted) - Outra proclamação de greve

J d· d S h h
'

d
.

t
. -

o
. geral foi lançada pelo comité ârabe na Palestina, que decidiu

'a' Izes tar e c ac t " ��!�io:a71;0�0����leer���e,r��= a paralízação total do trabalho, na próxima sexta-feira, além

.

"

•
cíonal das descobertas cientí- d� outras �ed!das d� protesto contra as �onclusõeS' do relato-

,

.

. ,
. �. .

\ tícas e sua utilização para o I no da comissao do inquérito anglo-americano, recomendan-
NUREMBERG, 3 (U. P.) -- "Sempre considerei HItler I bem-estar da hum3Jnidade.' do a imigração, êste ano, de 100.000 judeus,

como pessoa amoral" - afirmou Schacht em declaração que I Entre essas medidas figura a Ma de del-egados a todos os
fez �o Tri:bunal de �urember,g. A. opinião .do acusado é tida Simnles visita países árabes, com o objetivo e expor a situação da Palestina.
por Igual para Goermg. "Para mIm - afirmou Schaoht -

.

Ct;;cg��aPrmef:simeorale�rhnainuOuSOa"'s a rueu' II-nas I d�o!?�t��!!l) � o
.

,.
.

,filho de Glhandi visitou o pri-
. MONr!DVIDEU, 3 (United) - _Os CÍnculos marítimos 10- meiw ministro, s'r. Clement

calS anunCIaram que o navio al'lgentino "Poblador" e e navl0 Attlee. I'Iüerrog,3Jdo sôbre o

brasileiro, "Brasileira II" chocar3Jm-se em aguas argerAtinas, motivo da vLsita, declarou que
n,a mad<�gada de ontem. A colisão, que foi violenta, teve lu- se tr3Jtava 3Jp.enas, de uma
g.ar llas ime.diações das do,cas de El Indilo. simples visita de cortesia.

i'
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200 mil pessoas exigiram DEPUTADO ADEROAL
, . R. DA SILVA

o rompimento.
.

HAVANA, 3 (United) - Mais de 200 mil pessoas parti'f.i
param da demonstração efetuada ontem nesta capital exigin
do o rompimento das relações com Eranoo e o eeconnecimen
to do govêrno republicano espanhol. O presidente Grau Sam
martin e todos os seus ministros assistiram ao desfile das sa-

cadas do palacio.
.

'

A situação é
VIENA, 3 '(U. P.) - Em consequência' da greve geral e

manifestações ocorridas em Insbruck, foram presas vinte e

quatro pessoas. A situação é de calma, segundo informaram
funcionário:s do govêrno. Faltam, contudo, informações ofi
ciais sôbre o Tirol meridional, onde ocorreram choques entre

, civis e polícia italiana. As prisões em Insbruck foram efetua
das pela polícia militar francesa.

Serão mais resístenres qne os' de . a�o
DETROIT, 3 (U. P.) - Um automóvel de matéria plástí

ca é s,empre uma novidade. E a curíosídade em torno do mes
mo s;erá tanto maior quando seu inventor a afirmar ser o mes
mo de construção ainda. mais resistente do que os de aço. De
clarou, ainda, o inventor que o senhor William Stout, enge-

.' nheíro desenhista de automoveís, que as matérias plásticas re

�
volucíonarão a indústria da fabricação de carros. O único in
conveniente, no momento, é a ímpossibilídade de fabricar os

novos carros em série, a preços populares.

1

\

\
\

Ainda é Cedo para pensar
em

.

acabar a ocupação
MOSCOU, 3 (U. P.) - A ocupação da Alemanha pelas

fôrcas aliadas constitue a única garantia contra o renasci
mente das fôrças da agressão alemã. Foi o que afirmou a

Agência Tass, em comentário divulgado hoje. Segundo a mes

ma fonte, enquanto o processo de desmilitarização e desnazí

rícação da Alemanha não terminar os aliados não devem pen
sar em acabar com a ocupação.

Onze exércitos- fecham o cêrco
MANILA, 3, (U. P.) - O rádio dos comunistas chineses de

Yenan informa que onze exércitos governamentais, incluindo
127 divisões estão fechando um cerco sôbre as posições comu

nistas de Honan Hupeh e Anhweín, na região da fronteira,
violando assim o acordo de cessar fogo e tregua celebrado a

10 de janeir:o. Adlantou o rádio que 3JS fôrças do govêrno estão

impondo um bloqueio de fome aos 60.000 homens do 4° Exér
cito e à população civil daquela área.

Cer-eadas as bar.ricadas por fortes
contingeuiJ's _policiais

CAIRO, 3 (Um.ited ) - Continuam as manifestações. dos
estudantes contra os britânicos no Egito. Informações auto
rizadas do Cairo indicam que cerca de 600 estudantes armados
estabeleceram barricadas na uníversídade de, Alexandria, que
foi cercada por fortes contingentes polícíaís.

A Bélgica vai protestar
BRUXELAS, 3 (U. P ..) - O govêrno belga vae protestar

junto ao .govêrno espanhol pelo fato da Espanha negar-se a

entregar à Bélgica o chefe Leon Degrelle, Segundo informou o

ministro do Exterior belga, o protesto será feito por intermé
dio do Conselho de Segurança das� Nações Unidas.

Manifestaç,ões contra os comunistas
ROMA, -3 (United) - Entre os autores dos atentados da

noite de 30 de abrtl, contra a sede (lo partido comunista e os

edítícíos onde são Impressos os [ornaís "Unitá" e "Avantã";
do mesmo partido, figuram dois mutilados da guerra, que fo
ram detidos.

As prisões provocaram protestos dos enfermos do hospl
tffl San Carlo, onde os mesmos encontravam-se recolhidos, em
convalescença. Os doentes detiveram dois funcíonáríos da po
Iíeía, libertando-os, porém, pouco, depois.

Não irá /a Moscou
PARíS, 3 (U. P.) - Um porta-voz do govêmo republica

no' espan}J.ol desmentiu a notícia da rádio ,de Moscou, se'gun
do a qual o sr. José GiraI pretendia vi.sitat· dentro em pouco a

capital russa. Acrescentou \ que GiraI pretende seguir para
Londres e retornar a esta capital. Em seguida, viajará para o

México, via Nova York, afim de completar as formaJida.de;s do
seu g'Ü'vêrllo para París.

,
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Aos nossos

'Agentes
lej'am todo dia esta coluna

até o fim
,SE HITLER SOUBESSE DIS

SO ...
Pedimolj aviso r por telegro

ma.. quando o jornal não chegar
'no melmo d.�a.

SÃO ARIANOS PUROS OS IN-
DIGENAS DAS DUAS AMERI

CAS
/

IJUÉiXAS E RECLAMAÇõES
PKf:.téALJU I.,I:;I,UI{ .. "'e u ,ue -ne O QUE SE PENSA DA em ponto de P 'lt'

rr-ter essa e, r ea lmeme un.a pro,,:d""CI3
'.

. ..p. '1 neve. 01' u Imo,

Os biochimicos da Europa "ara emh r c'rtar o q ue esuvei modo ,lU MULHER í adicione â essência de bauní-

descobriram q-qe não existe o para que al"m,a t al ra na" se-, r+prta ; e Eu, se tivesse escrito o "Ge- : lha e bata novamente. Ponha

sangue ariano puro. O sangue
l\AO o escândalo que. a sua -eclamaçàc teve Moisés de imaginar o que i a massa numa forma untada
ou queixa poderá vir a causar t encarni- D f dí

.

d t
.

do europeu está muito místu- nhe-a � SECÇAO RECLAMAÇõF,�,
eus ez, ma, que o ena or com man eiga e polvilhada

rado, e os provetes de ensaio de O .êSTADO, que o caso será lendo nésios", Com a faculdade que

I
com. farinha de trigo e leve-a

dos homens da Cíencía "per-
sem demora ao conhecimento de 'quem Todo Poderoso, depois de ter a cozinhar em forno brando.
de direito, recebendo v. s.· uma informa- Ieít a terra t x

mitem elaborar uma hístoría
o , a agua, os as ros, x x

ção do resultado, embora em alguns ca- AS
das emigrações dos povos e que sos não sejam publicados nem a recta a atmosfera, os animais e as DONAS DE CASA DEVEM

difere bastante da que encon- mação -nem a providência tomada. plantas, apanhou com uma SABER QUE:
tra nos velhos livros. O fato é das mãos um punhado de flo-I Em meio das tarefas domés-

que, si existiu; realmente, esse, Ires lindas e perfumadas e, to-, tícas, a falta de ordem é uma

sangue ariano puro, ele perten- DOENÇAS NERV<)SA� _

mando com a outra um pu- "das cousas que mais prejuízos
ser a grupo O UIIIl dos quatro I Çom os progressos da medieína nhado de estrelas. rutilantes, I dá e que fatalmente, ocasío-

(AB A B)' . . hoje, as doença-s nervosas, quando amassou flôres com astros e

I
nam máu humor e consequen

,

.

' ,
.

e O "em que os bíchí- tratadas em tempo, são males per.
micos dividem o sangue hu- feitamente remediáveis. O curandeí- fez a mulher - a obra prima temente, pequenos atritos que

mano. E, esse sangue do grupo ris�o, .fruto d.a i�n.orância, só poda da creação. I podem degenerar em, rompi-
O predomina sómente entre os pr.eJudlcar os. indivíduos afet.ados d. Garcia Redondo I mentos. .

índios primitivos das Amerícas,
t�IS enfermidades. O Se�Vlço. N!'·I' x x x A dona de casa que segue
eional de Doenças mentais diSpo, I'do norte e do sul. ' de um Ambulatório, que atende gra- CONSELHOS DE BELEZA uma ordem determmada para

Os estudos em torno do san- t,!hamente os doentes nervosos In· 1 Os lacinhos
_

de fita de velu- os �ive:.sos cuidados que um

gue começaram a intensificar- �lgentes, na �� �eodoro 22, das'

I
do preto estao sendo muito lar impoe e guarda cada causa

se, durante a guerra, em Sa-
IIS 11 .horas. diarlament&.. usados no penteado como em seu lugar, economiza fadí-

loníca, Dois irmãos, medicas adorno, especíalrriente pelas gas e máus momentos.

'Polacos, os doutoresHirzfeld Reabertura do jovenzinhas. Estes laços têm
E3E3E:3-E3E:=te::3e:::3-E3

dedicaram-se com entusiasm�
,

'por objetivo sujeitar os cachos

a experíencías, porque Saloní- L�boratórl·O sôbre a nuca, sendo, neste ca-

ca era, nos tempos do conflicto U so, de tamanho regular; os

mundial, um magnttíco cen-
Radio-Tecnico-Electron menores são colocados nos ca-

tro para taes estudos, já que
Fundado em 1935 chos que fíeam nas fontes, ou

M"ntagem de l't'Ídl·os. Ampll'- na fronte
sua população não podia ser

.

.

ficadOI'ell-TransmiSlo1'es O dô d tmais cosmopolita. Entre os pa- Mahrlal importado direta-
aJ orno o pen eado reali- -e:::::3€:3€3€::3-t::::3�-e::::3

cientes dos irmãos Hirzfeld' mente dos U. S. A zado 'com flores requer certo'

que pertenciam á Saúde d� Proorietário estudo e minuciosidade, pro-
- �ORCEGOS

exercito servío, havia brítaní-! ütnmar Georges Bohm duzindo efeito elegante só A Inspetoria de Defesa Sanita-

COS, francezes, alemães,

aus-I
E:ecbe - Tecnico - Profi8lliono) quando se cuida de todos os ria Animal, em sua campanha

t
. forma.:lo na Europa detalhes 1 t

"-

I
nacos, italianos, servias, rus-

'+ '
• para a comp e a extmçao (. a

FlorianópoUI "RAIVA" ou "MAL DE CAlJEI"
SOS, búlgaros, arabes, egipcios ftU(1 Joiio Pinto n. 29 •. Sob.

x x x
RAS" como é vulgarmente chama.

híndús, índochínos, turcos,
RECEITA PARA O SEU da essa terrívefmoléstig do gado,

gregos, judeus e armenios. OS AOS SOFREDORES
PALADAR pede a todas as pessoas ele bôa

medícos examinaram o sangue.
Torta americana de claras vontade, especialmente às resl-

e A Dra. L. Galhardo, ex-médica do
5 I 15 dentes, no interior, para que ma-

de oito mil indivíduos de todas Centro Espirita Lu-Caridade e Amor,
C aras, O gramas de man-

t
.

1 h'
tem o maior número possível de

as nacionalidades e descobri-
comunica a mudança do seu consul- e1ga, C icara de farinha de MORCEGOS.

ram que a proporção que se
tório para a rua do Senado, 317, 2· trigo, 1 chícara de açúcar re- Mortos os morcegos, deve-sé-lhes
andar - Rio de Janeiro. f' d Ih b

.

barrí locá

en.centram os quatro grupos (Consultas Cr$ 20,00), onde passa
ma 0,1 CO I. er de fermento em a rir a arriga e co oca-los dentro

'I t de essêncí de um vidro com formol a 10%,
cítados de sangue varía, segun- a oferecer os seus préstimos. Escrevo po, a gumas go as e essencia .

1
-

derácuja so uçao po era ser adquirida
do as raças.

detalhadamente o nome, idade, ende- de baunilha. Ponha a manteí- na farmácia local.

*
reço, enviando envelope selado e subs- ga numa vasilha e bata-a um Isto feito, queiram entregá-los
crito para a resposta, juntamente com Ih d aos senhores intendentes distritais
a importlincia acima, poUCO com uma co' er e ma- f

.

'deira. Deite o açucaro e conti-
ou pre eltos, os quais se encarre·

garão da remessa dos morcegos
nue batendo até que se forme para o seguinte endereçoi
um -creme. Misture o fermento Inspetoria de Defesa Animal

com a farinha de trigo e acres- Sanitária.,
A/C da Redação de "O Estado".

cente depois as claras batidas Florianópolis - Santa Catarina.

J..:.-.

I,
I

Os pais que economizam, con

quistam o respeito de seus filhos
no presente e a sua gratidão no

futuro.
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA
CAIXA ECONôMICA FEDERAL

PENSAMENTOS
O silêncio é a cantiga

saudade ...
da

1946

* E�CRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

CONTA CORRENTE POPU:;:'AR
Juros 51/2 a. a. - Li�it.e Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

.Banco do Distrito Federa,1 8.4.

A reticência é a malida tris
tonha da pontuação ...

*

Rua Deodoro, n. 35 � Fpolis.
Encarrega·se de: compra, venda, hi·

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com�

pra
.

de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

os GR'ANDES COMEÇARAM
, PEQUENOS:

Cristóvão Colombo, descobri
dor da Amérka, era filho de
;um tecelão. E êle próprio exer-

'

ceu êsse ofítCio. 00t:3-000E30000a
*

Abraham Lincoln, o .grande
presidente norte-americano,
que aboliu a escravidão, foi
lenhador e caixeiro de arma-

De �udo nêsfe' mundo uma pes
soa pode arrepender-se, menos de
ter eco·nomizado. ,

DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI-
CA FEDERAL

OE3E3aOOO�

de
Rua

CAPITAL: C'R$ 60.QOO,000,00
,RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 - FloriãnÕpolis

zem.

Páscoa' dos Militaresn,J]lllnl:mttlJillg
:í JWS QPJ: VI
liO)(IC., 1: UJI
I I •• o LeI
----

PODDOSO .A:1JD-
!.IAJl NO TRATA-

ONTO ».i.

Galileu, o grande astrôno
mo, que descobriu que a terra
girava, 'era filho de uma fa
mília ,paupérrima.

*

CONVITE
Temos o grato prazer de dirigir aos prezados comrpanhei

r<?s .das Fôrças Militares, aquí sediadas (Base Aérea - Capi
tama dos Portos - Escola de Aprendizes Marinheiros - 140
B. C. - 7a B. I. A. C. - 16a C. R. - H. M. F: e Fôrça Pública
do Estado) e aos das suas reservas, bem como as emas. fa
mília.s dos militares, um veemente apêlo e amistoso convite'
para compartilharem, unidos em Cristo, pelo bem da Pátria,
da nossa tradicional Páscoa dos Militares a celebrar-se, este

ano, pela 23a vez, ás 7,00 horas do domingo, dia 5 de maio.
Nesta Capital, a Páscoa dos Militares será realizada no

Quartel da Fôrça Pública do Estado, constando de missa cam

pal, celebrada por S. Excia. R'evma. o senhor Areebispo Metro
politano D. Joa,quim Domingues de Oliveira. .

Rogamos encarecidamente á todos os companheiros de fé,
civis e militares para difundir Oimais pos'siv-el, tomando como

seu o �onvite que ora fazemos aos militares de todos os gráus
da hierarquia, da ativa e da reserva e suas exmas. famílias.

Após a S. Missa, será oferecido, -aos comungantes, um ca

fé no Rancho do Quartel da Fôrça Pública deste Estado.
Para atender as ,confissões terão sacerdotes na Catedral

Metropolitana e Capela do Estreito, a partir das 1500 horas
do dia 4 - sábado.!

"

Tenente Gercino Gerson Gomes Secretário da Comis-
são Organizadora. I

RIA SE QUIZER

Dualidade
Uma jovem (apresentando

um rapaz) Apresento-te
aquí o meu primo.
A outra jovem (admirada

- Teu primo?! Engraçado! que se aproxima) Olha, alí
Há duas semanas êle o era vem a nossa bela amiga!
meu. A companheira - Bela? Eu

* não sabia que ela tem quali-
Ato de confissão dades ocultas.

I
_ Reverendo, é pecado uma I

mulher gostar que a chamem
de bonita?
- Sirrn, minha filha' "é um

grande pecado não cdmbater
a mentira.

*

*

Quem agua só bebe pouca
Sente mais ácida a bôca,
PoiS diminui a saliva.
Do almôço e o jantar

[distante,
Beber agua nos garante
Bons dentes, bôa gengiva.

SNES
Elas ...

Uma jovem (indicando outra

!

'

.
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Vida Militar

Noticiário do Ext.erior'

N@tijiário do País

Artigo, de Redação
LíDIO !\I. CALLADO'

�'rônica da Semana
Pelos Munícíptos
Magazine
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
Religil\o

P.EDRO PA_ULO MACH 1!)U

\

Esportes.

I

TELEFONES MMS 11[ECESSITADOS

Bo,!,�eir?s ,............ 1<'13'
Pohcla , ".. 103a)'
Delegacia O. P. Social "... 15781-
Maternidade ,............ 1155
Hospital Nerêu Ramos ... ,....... 831
Sant"- Casa .................••..• 1036>,
Casa de Saúde S. Sebastião ..••.. USl,'

• Assistência Muni.cipal· ..... "...... 166"
Hospital Militar ...............• 11;'1
14° B. C..... "................. 1530"
Base Aérea .,...•.•........••... " 7867
7··B. L A. C "......... 1593<l
Capitania dos Porto••........ ".... 138'0.

��a C.pR: 160&-
orça ohclal. . . . . . . . . . . . . . . . . • • 120:f"

Peniténciária "..... 1513,·

::0 Estado:: 1022-

"�,p:zeta " ..

,;
" "". 1656

lano da Tarde " " .. 1579'''
L. B:. /'t. . .....•.............. " 164·3"
Emp. Funerária Ortiga "......... 102$\

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão· de plantão, durante o me;)

dé mai"a, as seguintes. farmácias:
10 - Quarta·feira (Feriado)

Farmácia Santo Agostinho - Rua.:'

Conselheiro Mafra.
4 - (Sábado à tarde) - Farmá·

cia Esperança - Rua Conselheiro"
Mafra,

'

5 '_ Domingo - Farmácia Espe
rança .__ Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmá-
.ia Nels,m - Rua Fel"ipe Schmidt.

. 12 - Domingo - Farmácia Nel_,·
S011 - Rua Felipe Schmidt:

18 - (Sábado à tarde) - Farmá-·"
cia Moderna - Praça- 15 de Novem-
bro..

19 - Domingo - Farmácia l\1�
derna - Praça 15 de' Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Farmá
cia Santo Antônio - Rua João Pinto.

26 - Domingo - Farmácia Santft>·
Antônio - Rúa JOãó Pinto.

O se'rviço noturno será efetuado pela
Farmácia Santo Antônio, sita à rual

João Pinto,"
.

Deseja obter
emprego?

Procure então' p. nOS83 Gerê...
cia e preencha a nossa "ficha d.-·
informaÇ'Õ'es úteis", dando tôd.",.
as indicaçõ'es possíveis, que ter..
_mos prazer em recomendá-lo (a)
aos· int�ressados na aquisição li....
l)ons- fk-neiollá-riosI' (as);
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Ioneses uma vitória, um feito de suas armas, mas, sim a

I C t'
Em sessão de ôntem, o Tri�

"cue se rí
a 01 iClsmo bunal de Apel',aça�o [ulgou ni.,promulgação de uma constituição, rato que se

.

eu, em 3 .nJ...,.,

de maio de 1794. A votacão de uma lei básica constitue

I
O SANTO De DIA seguintes feitos:

,

um fato de importância, mas os poloneses, consideram e
4 DE MAIO Habea,:;-'Co:r.pus n. 1.60.6, da

com razão a elaboração daquele documento histórico
'

Sta. Mônica, Viuva comarca de Bom Retiro, ímpe-
uma das suas maiores glórias. Naquela época os' países I Tagaste, na África, tem a trante o dr: João Marcondes
vizinhos ameaçavam o país central da Europa, com-uma j.glória de ser o berço daquela de Matos e <pacientes Mauro e

invasão e o seu 'povo com o extenmínão. Aliás, a tal amea- santa esposa ,e mãe que hoje José Ghisi. Relator o sr. des •

ça paíra desde o início da história sôbre os cabeças dos ainda espalha confiança e Urbano Sales.
poloneses. A providência colocou-os numa situação consolacão nos coracões de es- Preliminarmente, foi o [ul-
política muito incomoda. Os alemães, prussianos, mon- posas e mães angustiadas. Nas- gamento, convertido em díli-
goís, tártaros, turcos, tendo em mira a conquista do do- .j ceu Mônica, 'pelo ano de 331, gêncía para que seja avocado
mínio mundial tiveram que 4>.assar forçosamente velas como filha de pais cristãos. o processo crime, instaurado
planfcíes polonesas. Nos tempos modernos os poloneses Uma educação sólida, ',admi- contra os pacientes.
acharam-se entre as duas maiores potências ímperíalis- nístrada por uma velha em- Habeas-corpus n. 1.607; da
tas e militares ao .planeta, entre a Alemanha e a Rús-. pregada, preparou 'a menina comarca de Sena Alta, 'ímpe-
sia. Tal posição motivou as três �artiThas e a perda. da para uma' vida repleta de sa- trantes e pacientes Alexandre
independência no século 17° e as duas no nosso século. crífícios, mas, fundamentada Alves Lima e Paulo Grunevald.
Os Estadistas poloneses, prevendo o triste destino do sôbre a doutrina salutar de Relator o S1'. des. Alfredo
seu pais, quiseram salvar a Pátria fortalecendo e unin- Cristo. Os pais d:ram-lhe, rru:is Trompowky .

do o seu povo. A Dieta, reunida. em Varsóvia, depois de tarde, como �sposo um pag� O Tribunal preliminarrnen-
quatro anos de debates, votou e promulgou a primeira de �om� Patrício, homem mui- te, converteu o julgamento em

constituição democrátjea na Europa. Os deputados, per- � irascível, e de po�ca jnora- dílígêncía a fim de serem soli-
tencendo à nobresa, aboliram voluntariamente os seus .lídade. A santa, porem, soube citadas do sr. dr. Juiz de Direi-
prívtlégios, confer-iram todos os direitos . ao "Terceiro ganhá-lo par':, Deus po� �eio to informações a respeito da
Esta,do" e, resolveram colocar o proletariado campônio de suas oraçoes e sacrirícíos. demora da feitura da ínstru-
sob- a tutela da lei. De um só golpe acabaram com o sís- Uma conquista muito mais cão criminal dos pacientes.
tema feudal. Ta!" resolução não ponde agradar aos mo- g�oriosa fez el:;t con; � conver-

•

Habe,as.cotpus n. 1.604, .-'da
* narC?-s absolutos, pois trazia em si germes perigosos da s�o d: seu P!ImO�en�to Agos: comarca de Campos Novos,

SRTA. ONILDA CARDOSO liberdade. A Rússia, Alemanha e a Austria invadiram tínho. Sob a l�luencla do pai impetrante o dr. Felipe de Sou-
Regista e, efeméride de ho- os terr-itór-ios poloneses, repartirann-nos entre si e jul- e dos companheiros-de estudos.; ia Miranda e paciente Adelína

je, o transcorrer .de mais uma garam que, deste modo foi enterrada para sempre a cau- e�tregou-se o futuro santo a Demin. Relator o SIto des. Gui-
.festíva data da gentilíssíma .sa da liberdade, Os poloneses nunca aceitaram o tal es- t?da. sorte de vícios. quantas lherme Abry .

..senhorita Onilda Cardoso fino tado das cousas e lutaram durante cento e cincoenta lagnm,as, .9�ntas oraçoes der- Por unanimidade, foi nega-
ornamento da nossa socíeda- altos pela liberdade. de seu país. Os mandamentos da ramou Moruca perante o- To- da a ordem impetrada.
-de e filha do sr. Oscar Cardoso. constituição de 3 de Maio de 1794 guiavam o povo polo- .dopoderoso pelo f�ho transví- Habeas-corpus n. 1.605, da

o:: nês que afirmava com orgulho que é mais honroso mor- dado! Mas, também, quantos comarca de Tubarão, impe-
MENINA MARIA TEREZA rer lutando do que viver ajoelhado.'. . trabalhos tomou ela sô�r'e si trante João Freitas e paciente

BUATIM Veio a primeira guerra mundial, trazendo a HJber- p�ra sa�var o ente querido. E João Pedro Delfina, Relator o

Festeja mais uma primavera, dade aos poloneses. Foi curto o' período da independên- afmal via co�oados OS seus eS-1 sr. des. Luna Freire.
na data de hoje, a galante me- cia e da reconstrução naciorral. forçoso Agostmho converte�- Foi convertido o julgamento
.mína Maria Tereza Buatim. ' A Polônia foi novamente invadida e, verificou-se se. A santa teve

_

a �laç�!) em dillgência; para que seja
'" uma nova partilha do infeliz país entre os "aliados" Hí- de ser test�munhá da �da vir- -avocado o processo crime a que

SRA. MARIA FERREIRA DA 'tler e Stalin. Foi reiniciada a luta contra os invasores no tU?sa do· fIlho, renascído em resnonde o paciente.
CUNHA país e no estrangeiro. Os acontecimentos evoluíram, de Cristo

.. A:go� estava acabada Revisão criminal n. 100 da
Faz anos hoje a exma. sra. modo que Hitler, num acesso de loucura, invadiu a Rús- sua rmssao Sobre a te�Ta. Dey éomarca de 'Lages, em que é

::Maria Ferreira da Cunha. sia. A Alemanha foi vencida, mas a vítóría MO pôs cabo a? mun�o. um d?S malOres. ge- requerente Euclides Gomes d:e* aos sofriinentos da Polônia. Os "Tr-ês Granddes" deci- mos. Por ísto nao �e :entnste- Campos. Relator o sr, des, GUl-
SRTA. MARIA DAS PORES diram à nova e quinta parttlhada Polônia, entregando ceu, quando, �_ ostIa, espe- lherme Abry. ,

FRAGOSO ii metade de seus tenitórios à Rússia e colocando o que rando uma ocasI� para em- O Tribunal deferiu o pedido,
Transcorre,na data de hoje, 6obrou spb "um govêrno" composto de plenipotenciá- barcar ,para a Afnca, reconhe- para absolve1' o requerente .

.. mais uma festiva primavera rios de Moscou. Si não,fosse a constitllição, de 3 de Maio, ceu que Deus a chamava para CÂM�ARA CIVIL .

. ,.da gentil srta. Maria das Do- talvez os poloneses teriam conco�-daJdo com esse es1;a.do si. Pedih?O que se cele�r�se a Em sessão de ontem, julgou
�,res Fragoso.

' de cousas. Entretanto haurindo seNS princípios da Mag- santa MIssa em Suf�glO ,d.e o seguinte feito:
* na Carta, estão lutando e espe.ram que chegará o dia da sua alma, _entregou �eu espln- A1gravo n. 1.580, da comarca'

MENINA IRAC.EMA libertação, pois a Democl�acia é mais forte do que as to nas maos do C.rIador pelo
I de ,Araranguá, agravantes

Abe-
Festeja, hoje, mais UIIlla 'pri� "esferas de interesses" e a Justiça Divina rege e' sem- I ano de 386. lardo Zeferino Fernandes e,ou-

I;f,:mavera a galante menina Ira- pre regerá o Mundo.

I
HORÁRIO DAS SANTAS MIS- tras e agravado Olavo Jose de

,cerna, filhinha do sr. Arsenio SAS, PARA DOl,VUNGO Oliveira. ,

"Correia de N.egreiros. Catedral: 6, - 7, - 8, - 10 .

Relat{)r o sr. des. Alfredo
* nial do jov,em Jv� da CTUZ, fi-I 15$/(110 I I horas. TromPowsky.

':MENINA MARIZA PEREIRA lho 'do,sr. José Fernandes da 0(111 � b
·

Novena: ás 19 horas. A Câmara, preliminar:m:en-
Regista a data de hoje o Silva, intendente distrital e

I .:�"",r-'�/)/}b'8 I�·"'�:....��} Em dIas oa samarra: Missa: te 'converteu novamente o_Jul-
-trans'COrrer de mais uma festi- presidente do diretório loca� d_o �� I�...,�.; � ás 7 horas. g�mento em dililgência, para
-va primavera da interessante P. S. D., com a gentil senhon- �' Igreja de S. Francisco: 7, - que seja nomeado curador
:menina Mariza Pereira, filha rita Erondina de Deus, filha .EVITA.AS ASSADURASE 9 horas. 'adhoc aos menores.

"à9 sr. Amancio Pe1'eira. dileta do acreditado industrial - IRRITACOES DA1>.fLf.
Hospital de Carid�dé: 5,30

*
sr. Fernando Jos� de Deus.

.
_ 8 hoo,ras. � ..._".t:::-1,e::::3-�e::::3-E3-

MENINA MARLENE CANE- Os srs. dr. Adel"bal Ramos
• _

. PUnSSlnlO Coração de Ma- Os depósitos feitos nas C,,-i,xas-

PARO, da Silva, Coronel Lopes Vi�ira ,SuIcidou-se' gOlpe-, ria (Parto): 8 horas. ,Econômicas .1!edera.is ' são
..��r�ntl-

Faz anos, hoje, a menina e ]·ornalista Batista . Pe1'eIra, ,.
I

.

d sto AntoAnl·o· 7 _I dos pela Uma.o, conforme IILUIPO>e ()o
,

d greJa ,e • .,
d t 24 427 'de 19 de junho de.Marlene c�aro. fa:-s�-ão repl1esentar nas ceri- aD O O peseoço _

8 hora�. .� 1;�� Q • ,

mamas pelo nosso confrade Ontem às 9 horas da ma- I.greJa de S. SebastIao: 6,30 -E3o�t::?e::3-SRA. HELENA SOUSA Mimoso Ruiz. nhã, o s;.' Roberto K. Schmi- horas. E3-e::::3-E:3-€:3 -- -,

Aniversaria-se, na data que .:' '" '*

dt, residente à rua Presiden- Igreja de sta Te1'ezinha: 8 Prav,·sa-g do tempohoje transcorre, a exma. sra. VIAJANTES: te Coutinho, comunicou ao sr. hot3.s. {]
.

:Helena Sousa d. d. espôsa do MÁF.:IO SCHAEFER Comissário de Dia, Oscar Pe- C8ipela da Base Aérea: 8 . SERVIÇO DE METEO-
.sr. Lindolfo Sousa., 1

. -

d C
.

d h ROLOGIAFIe o aVIa0 a ruzeIrú o reira, que o seu cilllhado, sr. oras.
14*

,.

S P C 1
.

M t 8 ho Previsão do Tempo, atê
SRA. MAR'IA' HOFFMANN SlJJ seguira hOJe para . au- Guilherme S�haeidt, residente 1lIpe a ao onserra: -

f t· horaS do dia 14 na CapiltaI:,

, lo o Sr. Mario Schae er, a lVO à mesma rua nO 76, havia se raso
"'?'an�,no'rre, hOJ·e, o natah- t

.

I _.J
.

6 ho Tempo· Em geral ainda ins-H =- representante comercial,' es a- suicidado, nos fWldos de sua AsilO l"mao oaq.Ul'l;ll: - ,
.

' .. ·.;1'1·0 da sra. Maria Hoffmann. la nd �;'vel com chuvas- belecido na-que gra e me- residência, utilizando, para oras. j,Q' ,
•

*

trópole. tresloucado gesto, de uma fa- Saco dos Limões: 8 horas. Temperatura: Em ligeiro
LUIZ DA COSTA FREYES- S S d t rt G·

,.

5 6 730 (só d'oclínio.
. ., man e a sua cu a ca de ,celeiro, com a qual gol- UlaSltO:, - ,

-

,

,

.

LEBEN
. estada em Florianópolis, foi peou, profundamente o pes- alunos), - 8,30 horas. Ventos: De suéste a nor··

Rep�tamos, c?m praz.er, �a muito cump).·imentado, não só coço.
' �pela de S. Luiz: 7, - 8,15 déste .

.memende de hOJe, o an�versa- pelos elementos da colonia O ST. Comissário Oscar Pe- horas. Temperaturas extremas de
Tio' natalício do sr LUIZ da

C I d Abcr-imo de Meno- ho�.·e. foram: :Máxima, 20,9;
. .. BrusqueIh.<::e, como. por mume- reiia, toman,do as devidas pro.. ape a o �"b, I

-Costa Fryesleben, conceItu� r.os elementos amIgos que �?- Vidências, fez tmnsportar ,o res: 6 horas. .
Mínima, 18,9.

do cirurgião dentista nes, be fazer, pelo seu cava�ems- cadáver para o pec.rotério da Trindade: Ma�riz:' 8 horas. _

'Capital. mo e boa vontadeemsefVl: �e., Polícia Çivil, sendo, depois, le- Trindade: Chácara çios Pa- Decret'ada a re,�u�a-oPela passagem de tão iius- t ado durante varIOS ad idêA
.

d dres: 8 horas. U V
'1),:iciosa data. receberá ,por cer-

maus r s..

I
v o para a res llCLa e seus

- A ·to) . 7
'

anos que resIdlu em Brusque, parentes. Joao .f�a (EstreI. da' ·,lom,·nac1ioto, o distinto aniversariante,
3� terra �tal, onde d�e Guilherme Scheirlt, é de cor horas (lgre}a)., - 9 horas ,(ca- I" ,n

inúmeras felicitações de seus
.cnança, dedicou-se ao comer- branca, natmal do Muhicípio pela). 'ChicagO, 3 (Umted) - Em '

a:migos que o são em grande cio e a indústria, send.{) ulti� de Palhoça, neste Estado, com São José: 7,30 - 9,30 ho- consequêI;lCia da greve dos mi
'número. mamente gerente de um dos 48 anos de idade, de profissão ras.. neiros de carvão fo-i decretada.

to d· rlant --------=====�- a 'redução da iluminação pú-sec res a lmpo e orga- Celeiro e era casado, deixando LEIAM A REVISTA �ll·C:a d""",ta cid.ade e de 500 Io-nização comercial otto Schae- tres filhos. I
U v","

R alo "h,
•

·1 dos f d la
.

t ·da 'J .lt 1"ocalidad.e.s no norte o Estad�e I.za-se, ..u,O]€, na VI a er, aaue progr:e'Ssls a Cl

-I Ignora-se () motivo aue o O VALE 00 lf...�.·� "'lngleses, o enlace matrimo- de d!) Vale do Itajaí. levou a praticar o suicídio. ) ,:...e TIhnOlS.

',0
I

Dia Polôniada.

ANIVERSÁRIOS:
,DR. ABEL ALVAROS CABRAL

JUNIOR' I.

Regista, a efeméride de ho-
\

Je, o transcorrer do aniversá- I

.río natalício do sr. dr. Abel
. Alvares Cabral Junior d. d.

,au�i�or �e Guerra da Fôrça
.. Pclicial do Estado.

JOSÉ LINO BASTOS
Transcorre, hoje, o aniver-'

.sário natalício. do sr. José Lino
.Bastos.

*

AUGUSTO BARBOSA DA
FONSECA

_

A data de hoje assinala o
.. ,transcorrer do aniversário na
talício do sr. Augusto Barbosa
da Fonseca.

*

SRA. W.1.A.RIA DOS PASSOS
SOUSA

"Aniversaria-se na data de
.hoje, a exma, sra. Maria dos
.Passos Sousa.

'" * *

'�ASAME'NTOS
'

;
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1\1010 r a óleo
,

cru

Mútuo
-- ",,"=n

VENDE-SE um marca "Cli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co-

"

te de óleo.

Crédito Predial
J_ MoreIra & Cia. 1.1

l aars preferida" é inegáveL
2 S9fletos mensais 4 e 18

c� $ o z o'O U0

Muita", b )nihcacõe� e médico

Tudo isto por. cpenos Cr$ 1.00

..... .-..D .m .

Exame d.e SO::lgue. Exa.rne para veritiCD.ção
de cancer, Exame de urina, Exam·e r.lO Ta

'

verificação da gro;vid�z, Exame <ie e8c��ro,
Exame para 'verHica�ão de doencoa d(l
llele. boca e cabelos. Exame de fézes.

E�ame de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,

'Lxome 'químico de fal'inhas, bebida
café. áquoa, e1:c.I

..------�----....--------..............;

CasiIDiras

T� aos

grati

Seis mUbõts e Quinhentos mil cruzeiros 1
Rio, 3P��� ���r�s���t� m�nistl!c��rd�"l���ériO d)

da República a�sinou �mpor-' EducaçãO e Saúde que provi-I
tant� �c;r�to-Iez) autorzz�ndo denciará. na época própria, pa-'
o Ministério da Educaçao e ra que seiam escrituradas em I
'Saúde a cooperar, financeira- restos a' pagar as impcyrtan-I
mente, com os Estados e muni- cias não movimentadas na vi- i

cipios � entidades particula- qência do exercício financeiro.
res, vzsando a intensificação Fica aberto no Ministério da
da Assistência aos Tubérculo- Educação e Saúde o ·!;r'édUo
sos nl!'s reçiões em que o orgão especial de Cr$. 6.500.000,00
especializado, Departamento (seis milhões e quinhentos
Nacional

.
de Saúde, verificar I mil cruzeiros) para atender ás

deficiência �u maior nec��s�- despesas. (serviços e encargos
âaâe de açao do poder puolz-I com a assistência aos tuber-
1';0. A contribu�ção

.

financeira' culosos, tornando-se sem apli
federa_l pOdera,. compreender, cação, o crédito de igual quan
tam't1é1!!, o aueilio para a ?on- tia, que, no orçamento geral
se�vaçao e �r_epar.aç.ao dos imo- da União para 1946, foi conce- P t" rumo' a Lisboa Mot�res a., ·óle9" "ror
vezs �a União, ceâiâos pare: .

o

I d�do. Este decreto entrará em arlU.
ti

juncumamento de san:at;m�s tnqor na data de sua publica- .

. .' ,'"
.

' Mar it imos, industriáis ccn-

DU «eermços de assistência
I ção, revopadas aH durposiçõe« I

RIO,::I (C. �.) - C�mauzm- fl�Ilmente atravessou a multi- jugados corn d inarnos, para o

a tuberculosos. A c o o p e- em contrario. ,do cêrc� de mil � quinhentos dao para chegar ao camarote fornecimento de energia elétrica.

r a ç ã o financeira será' re- passa�eI.ros, p�rtlU, ante-on- d,? cm:nandante do navio, capi- Informações: rua Major Costa.

gulada por entendimento es- 00.0€3-00€30€3-€3-00 tem dueto a Lls1?<>a, devendo tao DIogO Borges Fortes. 33 - Fpolis (lSv-l).

crito ou mediante ajuste, pré- .

No lar e� .que se faz eeonomâa, teca.;- nos portos.de Marselha "O navio, disse o comandan- * * *

viamente, aprovados pelo mi- e que se ministra a educação mais' e Nápoles, o naVIO transporte te, partirá diréto daqui a Lís-

nistro de Estado. Os entendi- ;;�P6St;TE PARA SEUS FILHOS
de gu�n-a brasileiro "Duque boa, devendo a viagem ser rei

mentos e ajustes a que se reie- NA CAIXA ECONôm:CA FEDERAL de c;a_Xlas". Seme1ha.�te ,a um ta em doze dias. Da captal por
re o decreto serão firmados por cormcio, era o aspecto que tuguesa seguiremos para Ná

um orgão próprio do Deporta- 0E3-E3-0€3-0000000 aDre�entava Ó �ais da Praça poles, co� escala por Marse

menta Nacional de Saúde do Maua. Verdadeíra massa hu- Lha. De Nápoles voltaremos ao

Ministério da Educação e Saú-
. RETIRARAM SU:'S CANiH-

I mana ali se c�mprim�.' tor- i Rio, cond'�z12ido. imigrantes

de. As conflribuicões .em di-I DATURAS
nando o local intransitável. A Qunantos virao, ignoro, por-

-nheiro fixadas pelas partes in- \ Tôdas as bebidas Inclusive as
colonia portuguesa, na sua que, naquela cidade o navio

teressaâas serão depositadas fabricadas em out�os Estados maioria, ali foi levar as despe- ficará a disposição do Conse

no Banco do Brasil S. A. e se-
retiraram suas candidatuf:Js: didas e votos de boa . viagem lho Nacional de Imigração. En-

-r para reinar nos lares catarí- t
. .

t· t
-riio movimentadas na forma nenses, _ em vista da cer tissi-

aos pa nClOS que par iram pa- re os pasageíros que seguiram

que for estipulada: As despe- ITll:' vitória do aperitivo KNOT. ra Portugal. A reportagem di-j no "Duque de Caxias" con-

sas serão .iomprouadas perante
tam-se os diplomatas Carlos

o ministro de Estado da Edu- E�CRITÓRIO JURtDIIJO COMERCIAL E. Capa Preta, vice-consul em

cação e Saúde. Os créditos or- (Com UIII Departamento ImobUiário) Zurique; Jair Almeida Rodri-

çamentârios adicionais, âesti-
. V.endas de pinhais, fazendas e emprêsas gues, secretário da Embaixa-

nados á asetstêncui a tuber-
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branca da do Brasil em Moscou, Fer-

'ADVOGADO
culose seriio autJoma.ticamente Rua F

.

R
..

5 I
nando F. F.ígueíro, secre.tárioa rei og-erlO, 4 - Fone 54 - Caixa Postal 54

reçistrados i no Tribunal de E�dereço tele2"ráfi�o: "Elibranco" _ Lajes _ St.. Catarin.. da Embalxada em LIsboa;

Contas e distribuídos á Tesou-
I Abens Araujo e Alfredo Pi-

Taria do Departamento.de Ad-
--

II mentel Brandão,. secretário�

L�bor�to'r.-.o da delegação brasileira a Con-

l,'tSOllq� U u 'ferência da Paz, e Jaime Bar-

ti '

Áv
. �

�

�(r�_ Clínico �:� C:;��ld�d���l �� c��;fs�
"fJ fWVV ,.._ � -

.

'

�t;i,,_r..- � � RUA JOAO P.INT01 25

'"rUI-- -' u:a Fone: 1448
nnnTOnO PRTDLOGICnS Em frente ao Tesouro compromisSOS

do Estado

Florianópolis
Dr. H. 6 S Medina Farm. Narbal Alns dl9 Souza

farm. L. da Costa Avila

�

Sedas,

$A,
()RLA �'DO, SOA I-{ PBJLL]

Roa CO,nselkeirtl .alra, 36' - loja e �obreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cal:Ja Pos,tal 51 --- En,d. Teleg.: «Scarpellin' --- Floriaoóp.,Us '

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
DÔAEs"CAafçA
NEVRALGIAS E
QÔRES ,. GE�Al

SÓSEUSA

CAS

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou r.o estrangeiro.

Novidades todas
semanas

o motor pode ser examina

do em Ltajai- com o sr. Oswal

do Dutra delegado Instituto

dos Maritimos. Tr.atar com Sid

nei' Noceti à rua João Pinto.
34. '{'e efone 1134..

I ,

e

• • •

Compra-se
Mobília de sala, grupo est o :

fedo, em bom est ado,

Dirigir-se ,à caix a Postal 1(}6�
Nesta

VENTILADORES
Vendem-se dois ventiladores elea

tricos. grandell. para cima de me

90 ou parede. sendo um oscilante.

proprioll pa·ra escritório. barbea
rias. cafes, etc. Tratar na rua Al

mirante Lamego 15.
* * *

BARBEIRO
Pr eciza-se de um oficial de

bar beiro, competente
Tratar no "Salão Record" à

Praça 1 5 n", 21. 6 v. 5
x X X ,

PERDEU-SE
Há cêrca dê 15 dias, entre LajelJ

e Bom Retiro, perdeu-se uma pali
ta corn roupa de creança Pede-as
a

-

quem souber do mesma infoe

mar na Livraria P_roqresso. rua

Felipe Schmid't. - Flo:-il:mópolis.
10 v-3

:I: :I: *

MACHADO A ClA
AGAacia.s. ReprCllentaçõ.. em

Gel'oJ
�.4t1'i.: Florian6po:is
Rua João Piato. n. !II

C-a:u:a Postal, 37
Filial: C"slIciúmo

Rua Floriano PeiKoto. .1n
(&sil. Próp;oitt).

Teleg1'<lma.: -PRIMUS·
, Aoent.. '!lOI! principab

munlcipia. do Eato<:l".

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das.
funcões glanoiulares. Glantona..
á base de extratos de glándu
Ias e vi!taminas. normalisa essaS! .

funcões e imprime ao G>rganis.- .

mo novas forcas propulsoras_
Desperta energias adormeci- .

das. trazendo ao homem a. ale- .

gria de viver. Tubos C0m 20 dra- .

. geas. EX'Jilansão CientíficaS/A..
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo. I

g�àntona�·'1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,LIRA TENIS CLUBE , Dia 4 do corrente, sábado, grandioso Baile da

'Vitoria, oferecido pelo Grêmio Marabá em homenagem às nossas gloriosas fôrças
armadas. Traje: Smooking, dinner-sumer [acket, branco ..

5

.A situação das «pessoas' deslocadas» na Europa
WASHINGTON (SIR) - O Juiz I Juiz' Bif'kind disse que os' judeus, a Europa, A maior parte deles tem

'Sim.on H, Rifkind, conselherro es- especialmente os alemães, têm outro desejo - emigrar �ara a

pecIal do Comandante do Teatr-o mais do que um direito'moral sô- Palestina. Por razões que escutei

-Europeu sôbre �ssuntos judaicos, bré habitação, alimentação e ves-

General Joseph r, MoNarney, fçz tuário em relação aos alemães. perante a comissão de inquerito

;;uma declaraçao em que esboça me-. anglo-americana sôbre � Palestina,

-<lidas para a resulução do proble- Acrescentou o jurista! americano acredito que o problema dos ju-

'ma das pessoas deslocadas de raça que todos os judeus descolocados deus é realmente insolúvel sem a

judaica, na. ElIro�a. O relatório em
têm apenas um desejo: abandonar Palestina" ..

questão fOI publicado pelo Depar-
tamento da Guerra, nesta capital.

O Juiz Rifkind que, com-a COIl·

.clusâo de sua missão em solo eu

ropeu, regressará a seu antíg«
, -posto como juiz élistrital norte

:americano, declarou que Q restabe
lecimento rápido e em massa das

pessoais descolocadas constitue, na
-

realidalde, a única solução para f)

problema" .

1 Prestando tributo as medidas to
.madas pelas forças armadas nor te
llmericanas com respeito às pex- ,

.soas deslocadas, o juiz Rif'kind
disse que os judeus, na Europa,
·contrairam divida eterna de gra
tidão com as autoridades norte
americanas.
"O Exército. norte-americano,

.durante o-período de minha esta
.dia em solo europeu, segundo de

poimentos prestados por pessoas
-de raça judaica, proporcionou in-

,

eomensur ável medida de liberdade

pessoal, in ventivou O govêrno pro
_prio e deu "novas ganrantias as pes ..

soas antigamente perseguidas. '. • ,.

"Seria deplorável se nossa repu- Ca�llst:h, ur�vatas, Pllam", I PI olb1da a fabrlca-
tação por haver permitido refugia- Meuudas melhores, pelos _m(" \ i Romance, Poesia. Religião, A-·

.dos desafortun�dos,' p:eservada Dores p ecos sô Da CASA M rs "a-O de 'doclas em
vioção, Matomática, FÍlIica,

por nossos estadistas mIlItaI�es en- CILA!\Tlp' A _ RuoC. M.,r• ., ç: \I U Química, Geologia. Minera·

.carregados de nossos negocios na .

.,..-------------

S P I
loqia. Engenharia. civiL. mili-

.Europa, se dissipasse", acrescen-I
',,,,,--

, a-O au 0\ tal' e naval, Carpintaria, D,a-

tou o juiz Rifkind. C"or're 1·0
.

Lageano senho. Saneamento, Metalur.,

Salientando uue os nazistas

en'l
•

> ••• São Paulo,
-

(A. N.) - O gia. Eletricidade, RGdio, Mi·

.riqueceram seus cofres "além de Venda avulsa na Govêrno do Estado, interes- quina. Motore•• Hidráulicu.

tôdas as medidas", às expensas das AGÊNCIA PROGRESSO Alvenaria. Agricultura. Vete-

propriedades e vidas dos judeus, o sande-se em debelar a tremen- linária. Contabilidade
da crise do pão, tem entrado Oicionál'iol. etc. e

em entendimentos com as pa-
nítícadores e importadores de��

trigo nesta capital. Dentro das Economizar não é obrtgação por
medidas ultimamente tomadas que é, antes de tudo, imperioso
ficou terminantemente proibi- dever individual a serviço da co-

d f brí
-

d ��n� letividade.a a a rieaçao e coces, pa- DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI-
netones, pizzas e tudo em que CA FEDERAL

I seja per:f�itaJlIll�te dispe�sável �E:30E:::3E3E3E3t::::3E:3-
e onde seja aplicado o trígo ou -c;;._;:;J

farinha desse cereal. Ainda ho-
�__,__--------------------

_,.

.je, em todos os jornais desta

C I b·D d A capital, por um comunicado
. U e oze e gosto da i�tervent?ria, foi d�do; co-

;. .

nhecímento a populaçao que
com a medida proibindo a en

trega de pão nos domicílios,
até o próprio palácio e' as se

cretarias deixarão de receber

pão; nivelando-se, assim, de
mocrátícamente aos cidadãos
comuns. Espera-se que com as

providências tomadas, de aplí

'\ car-se urna percentagem de fu

--""'I
bá ou mandioca com farinha

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA ? I,' de trigo e com a supressão do

PROCURE A
fabrico de doces haja maior l

1 Alfai�U��!i!! S��!�2i��O�d�ello I �J;���f!:����it�1
APENAS Crt 3,00

RECORTE li:STE coupon preencha-o e por nosso inter Com essa fnfim·B quantia Voc:t

médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES está auxiliando o seu próximo.

,DE FLORIANÓPOLIS Contrib';la para a Caixa de, Esm.,laf
• •••• _

I
• •• 'j808

Indltr:entes d. FlorlanopoliL
AutOriZO a mmha mscnçao como SÓCIO contrIbumte

de�sa (;AIXA eom a mensalijiade de Cr$ ..... ... ... ------------------------.-.--

I FARMACIA ESPERANÇA

J'
•. .farlll.�.t2eo NILO LA mil
II�'" G _!ai _.. • na .......1'1....

- .............. -...-r.. - B_!la.... _......,.

''''__ 4• ...,........
.e..__.""" ..... 1ft. -..-.. ,'

ESCRITÓRIO JURíDlOO COJ'LERCIAL
ASl'untoa: Jurídicos .,- Comerciais -- Rurais e ,InfoYm(ltiv�)I.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES -- �anl" Catarina

Consulte nossc Orqaní;1.;oção ontHs de .e decidii- pela com

')ra ou venda de imq.veis. pinhai!il c u qu.:.lquer
.

.

empresa ,lleste e.todo :

Diretor: __ DR. ELISIARlO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGAI10
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54' - Fone 54

CREDI ARIO « KHOT»
Avisa aos seus cliente= a m d -nco

escritérío para -cr rua reão Pinto n.O

junto à Redação do "O Estado".

de,....
5,

NOVOS
e

USADOS'
Compra
f 'J" ue

Idioma.

pc,tu.
guh e.-·

}."nhoi,
troncê.,
inqlê••.
etc.

I\_ [)VOGA1)Õ.� I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL,.

ESCRIT6RlO: Rua FeHpe Sc::hmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - FlorioI1ó polis.

PROGRAMA DE FESTAS PARA O

MAIO

DEM:ES

Dia 4 - Soireé, com inícío ás 22 horas.

Dia 12 - Domingeira, com início ás 21 horas.
Dia 19 - Tarde dancante, com início ás 16 horas.

Dia 25 - Soireé, com inicio ás 22 horas.

r .

Florianópolis, de .. p _ •• _ ••• _. de 194 .. :'..•
.

I
Núme por e'xtenso ! .

(

Loca1 onde deverá ser coqrada a mensalidade

-

CASA MISCELANE:b. distri
buidor9 dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Disco.fI.
Rua C.mse1heiro Mafrá

1 - que um só morcego pode de

vorar em uma noite cêrca de mil

mosquitos, sendo por essa �z�ó
proibido matar aqueles animais

em muitos países do mundo.
2 - que, pelo fato de não se ob

servar alí neuhuma 'mudança brus

ca de clima, a Noroega é o país em

que a médida da duração da vida

é maior em todo o mundo.
3 - que, em 1872, por ocasião

do casamento do imperador da

China, as' tecelagens de Hong.
Kong, Cantão e Pequim trabalha
ram durante três anos na manufa
tura de sedas e setins para o enxo

val do monarca.

4 - que o Banco da Inglaterra
destroi tôdas as semanas cêrca de
350.000 bilhetes de banco, para
substituí-los por outros novos e

limpos, pois está provado que o

papel moeda é um dos melhores

!
veículos para tôda a classe de mi
cróbios.

5 - que, no Japão, quando se

lança 'ao mar algum navio, é cos

tume colocar-lhe na proa uma

gaiola cheia de pássaros, os .quaís
são soltos quando a embarcação
entra nágua, porque. existe alí a

crença de que os pássaros dão sor

te ao navio que inicia a sua vida
marrtíma com alguns' deles a bor
do.

6 - que, no cemitério público
de Danbury, uma pequena cidade
de Connectícut, nos Estados Uni
dos, vêm-se num recinto reservado

por uma balaustrada de ferro cin
co turnulos dispostos do seguinte
modo: quatro nos quatro pontos
cardiais, unidos uns aos outros

por sebes de arbustos, e o quinto
disposto no centro, no sentido de
leste para oeste; que, nos quatro
túmulos dos cantos, lêem-se estes

epitáfios: "Minha Primeira Mji-.
lher", Minha Segunda Mulher',
Minha Terceira Mulher", "Minha
Quarta Mulher", e que, no túmulo
do centro, lê-se na lápide: "Nosso
Marido".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

nu...,

lU
,

&;

I

Ij
I,

,

IJ

o eSTAOO- Sàbado, 4 de Ma40 de "46

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO

Zurioh, 3 (Dnited) -:- Vía
jantes chegados da fronteira.
da Suiça declaram que as au

toridades militares francesas
üícaram inteiramente passi
vas e evitaram interferir nas

demonstrações da população
na sua zona de ocupação na

Austria, durante os protestos
contra a decisão do conselho
de ministros do exterior' sôbre
o Tirol meridional.
Acresoentaan os informantes

que toda a população do Tirol.
acha-se profundamente desi
ludida e oprimida. As demons
trações realizadas na zona.

francesa foram espontâneas e

ordeiras, não se registrando
incidentes.

·Caravana do Ar x'Doc,ainva, o embate inicial da penúltima rodada do Torneio
Belimpago da Cidade, que será fealizado. boje, às 15,30, no Estádio' da F.C.D.

II
"

o PRUIE,I1iO CONFRONTO
I mundo, uma VB� �ue o simples I difícil dizer, que será o ven- rão realizadas hoje as seguín

DA PENuLTllU RODADA. fato de ter partícípado do mat-I ceder desta importante bata- tes provas em continuação ao

Confor�e o. progr�ma de jo- ch.e de �im?ledon já co��ti- lha. Diz-se �e��o que? "Ex- Campe.onato Sul-Americano de
gos do Torneio Relampago da tuía por SI so uma magnlflCalpresso da VItOrIa" tera que Atletismo: Salto em altura,
cidade, �oje, ás '15�30 horas, recomendação para o joga.ctor, lutar com muito acerto e com- para damas: 100 metros' ra-
no lllstadlO da B'. C. D .. teremos de quaquer categoria. batívídade para levar de ven- sos, decatlo; I salto em distân-
ocasíâo de assistir ao primeiro 'i' cida a turma da "Boa Terra" I cia, decatlo: revezamento ...

prelio d� penúlti� rodada, em NÃO VIRÁ O SELECIONADO quê se encontra na mais per- 4x400, para cavalheiros; Ian-
que serao degladia.ntes os es- MEXICANO feita forma. çamento do peso, decatlo;
quadrões do Caravana do

.

Ar México, 3 (D. P.) - A Liga A peleja está. fadada por to- 10.000 metros, Ipara cavalhei-

Esporte Clube e do Bocaíuva Mexicana de Futebol rejeitou a dos' os motivos a lances de ros; salto em altura, decatlo;
Esporte Clube. data ele 12 de maio para jogar sensação, acreditando-se que 80 metros com barreiras pa-

O segundo, satisfeito, com a com o Clube de Regatas do 'o estadínho seja pequeno pa- ra damas' 400 metros �asos,
bôa exíbíçâo de domingo últí- Vasco da Gama do Rio de Ja-; ra conter a grande massa de final, decatlo. Viaja,' nos aviões da

mo, quando enf�'eI1tou,
galhar- neiro, sugerindo outra

oca-I'
esportistas que irá ali presen- * VARfG

damente o Figueirense pondo síão, ciar o embate. SOCIAIS ESPORTIVAS é ter a certeza de que viajará CDm conforto

em perigo sua liderança, cons- * * .
rapidez e segurança.

Os aviões da VARIG primam pela pontua-
tituindo esse ;prélio um dos IRA A SÃO PAULO O IAS PROVAS PARA HOJE EM Transcorre hoje o aníversá- lidade. '

I
mais emocionaI1tes do atual AllIÉRICA, I DISPUTA DO SUIrAMERI- rio natalício do "player " Au- Os que a têm bourado com sua perferência.

certame, não, será uma presa Rio, 3, _ Está definitiva- CANO DE ATLETISMO 'gusto Fonseca, centro-avante
são testemunhas de que as horas e dias de-

Cd A
chegada e saída de Florianópolis e esca!as,

tacil para o aravama o' r, mente assentada a ida do Amé- I Em Santiago do Chile se- do Figueirense. vêm sendo observadas rigorosamente,

pois os bocaiuvenses querem, rica a São Paulo, onde dispu-] Viajar nos aviões da, VARIG é ter a cee-

�:��rrde o�:��°gtÜ�:��: p��li�r�e�=i:.elejOO nos dias 8

el! VIRJ"NiES COMERCIAIS
�7asab:e�:�:sd:p;"�:d�::b ...cará e chl!gará'Ilo!l

meira vítórãa. A estréia dos rubros se, J.I J.I
'

•
O Caravana do Ar, clube que dará contra o Corínthíans 1

desfruta de snorme presttgío dísputando a segunda' partida I Edições Atias Sta. Catarina, â rua Felípé
no cenário peboUstico do Es- com o Palmeiras. Schmidt, 52.�Fiorianópoli8, prec'isa de viajantes,
tado, muito terá que esrorçar-

'

* para o Estado de' San,ta Catarina.

se para levar de vencida 'a par- INSCRITO FELIPINHO \

tida, dep,endendo tudo do ,es- A F.,C. D. resolveu deferir o

A Gr'a---'-Or-eta';----nh-a--'--n-ad-'a-SO-:11"-CI·t-ou-forço doe seus onze "players". pedido de inscrição do =-:
Os quadros [ogarão assim, dor João Felipe Zattar, para o'

formados: Bocaiuva: Soncini, I campeonato do corrente ano,! CAIRO, 3 (Duited) - O presidente do conselho de .mmis-
Barbato e Dínarte ; Nene:u, pelo Avaí F. C: "tros, Sedky Pachá, desmentíu, pessoalmente, que a Grà-Bre-
Luiz II e Perrone; Moacir, I

'" ItartlIa tenha solícítado sejam postos á sua disposição quatro fracassou o
Bodinho, Odflío, Medinho e I CONTRA O GALICIA A. ES- aeródromos egípcíos.

.
'

,

Lauro. '

'

TRÉIA' DO VASCO NA BAÍA I A declaração do primeiro ministro vem a propósito das Õ 'enfado)
,

Caravana do Ar: Arí, Wal- Salvador, 3 (E.) - O en-: manifestações ;de protesto realizadas. ontem, em todo o país,
dir e lYi9rací; Gato, Haroldo e contro de domingo próximo pelos nacíonaãstas, resultando algumas mortes em Alexan- Hayfa, 3 (Uníted) - 13 ma-

Verzola'; Lebetinha, Sanford, 'entre o Galicia e o Vasco da i drta,
,'- '

rujos palestinos foram presos.

Leónidas, Silva e Hazan. Gama está sendo esperado I, ,
. sob suspeita de pretenderem

Amanhã �r�o realiza�� ,os c o.m grande interêsse. nos: "lobe flI1iltural Imposto �o'" b'_ r'e veu-
dínaanítar o destroíer "eh,.,;"

encontros rínaís da psnúlcíma meIOS esportívos da cídade.t U UIIJ II Vl"OU", o mesmo que intercep-

rodada, �' se�em travados' en- Segundo.o.s prognósticos dos '

hrtdem 'h Progresso aas a c.on's-'I'gDa�O-es
tou o navio' conduzindo ímí

tre o FLguelrense e o Paula-l " entendidos" torna-se muito U! ti, ' iJ U \' grantes judeus clandestinos,
Ramos, e Clube Atlético e o Do Clube Cultural Ordem e Será editada, dentro de bre- há seis semanas atrás, ao lar-

Avaí.
r.-J1eS ODEON Progresso, desta Capital, rece- ves dias, uma obra sôbre o tí- go de Tel Aviv .. Anunciou-se.

* '" bemos o seguinte oÍ1cio.: tulo acima, sob a responsabili- ()ficialmente que foi encontra-

GRANDES ENCONTROS DE

IUPERI L "Fpolis, 30 de abril de 1946. dade dos srs. Adolfo Biten- da uma maleta contendo explo-
TENIS 1 1V.l

' A Ilmo. Sr. Diretor de "O Es- court Silveira, Sub-Diretor da sivos no refeitório do des-

(Serviço Es,pecial de CEC I HOJE tado" - Nesta. I Receita, e João. T. Rosa Júnior, troie:r,_'por cima do paiol '00

,para "O ESTADO"). I CINE ODEON Pelo presente cumpre-nos o Oücial Administrativo do. Te-;m_-u-n-I-ço-e-s-.------,---
LONDRES - Depo i,s dos ÁS 4,30 - 7,30 horas dever de cientificá-lo que tendo souro Estadual.

e f e i to. s experimentados' em 9 drama que os jornais não. sido eleita a nova Diretoria do Nesse volume será reunida a

consequência
.

da' 2a. guerra éontaram! Clube Cultural "Ordem' e Pro- legislação Estadual e a fede

mundial o Tenis está n.ova- MAIS FORTE QUE A VIDA gresso" em 6 do corrente, foi ral, e decisões e ementas de

ment� 'ressurgindo na Ingla-" Com: Dana Andrews, Trud- a mesma empossada a 14, fi- pareceres de autoridades esta-

terra e a "Lawh Tennis As- dy Marshall, c�ndo. assim constituída: duaís e federais relativos ao

sOiCiatiõu", diretora suprema Roy' Rogers - o cow-'boy pre- Présid�n�e, v.:anio J� de aludido. t;'ibuto f�scal. , I
desse eSiPorte em todo o Reino dileto: - em:

: Matt�s; Vlce-dl�:. Hledy A.
.

Contera, també�, .um, pra-j
Unido procura fomentá-lo en- COW-BOY DE WALL STREET i CorreIa; Secretáno. Geral: tlco. e farto formularIa sobre a'

tre o.s novos'aficionados afim I Continuação. d.o seriad.o: Adem�r ,Amé�c? Madeira; 1° matéria, �ndo. �im, .ú�il!
de que o país volte a ocupar OS PERIGOS DE NYOKA SecretariO: FUVl'Ü Santos; 2° a comerCIantes, mdUlStnalS,
ne,sse terreno, a mesma pos.i- Kay A1bridge - 9/10° Eps. dito: Maria Perpétua' Olivei- guardas -livros, funcionál;ios

ção que desfrutou 9-urante. o' Preços: Cr$ 2,40 - 1,00 ra; 1° Tes�)Urei�: .Salim �i- fiscais, barn como, a advoga-I
períodO de 1933 a 1936. ASSIm, "Imp. 10 (Dez) anos". guel; 2° di�: Ne:no Perelr�; dos.'

. ,

as- .canchas. prindpai,s de Wim- . I Conselho. FLScal:, yry Coutl- Notlcmndo o f?-to, apresen-
bleddon já foram conveuien- HOJE. 'I

nho. Arevedo, Mano Bast.oS e tamos aos elaborado.res da

temente reparadas e encon- C�ERIAL José Augusto. da Silva. obra nossos votos de grande
tram-se em magnifico estado ÁS 7,30 horas Externando a nos.sa estima sucesso.

de conservaçoo, ao mesmo Ge.ol'Ige Sanders, Richard I e consideração, apresenta..1Ilos -------------

tempo em que as tribunas e Denning e Gail PatriCk - em: ,as nossas, I

ü?t,ras
instalações soci:",is atil!- MORTE NA PAGI�A DOIS I Atencios:;s. Saudações. TOPufE RHOT �oDtgOm'erU regres-gldas pelo_:; bombardeIOS ae- Forte! - ImpressIonante!. I (A) ��rzo J. de.Mattos, ãYJ � .

reos estarao dentro em. pouco John ,Howard e Mar.garet Lm- Presid.ente-; e A. Madeira, Se- --
, "----,---- � D da Alem!.lobacompletamente reparadas. Des- dsay - em: cfetário Geral. O PRECEITO DO DIA () 11 u

sa forma, a "Lawn Tennis AJ:;- TRAGÉDIA A MEIA-NOITE A SAÚDE DO CABELO' Londres, 3 (United). - A

sooiation" está tomando tó- Prço: Cr$ 2,40 (único). O cabelo oleoso sujo-se mais fim de assumir as altas fU1lr
,das medidas neoessárias pa- Censura: "Im"'. 10 anos". facilmente <io que o cabelo .êco çi)eS de chefe do estado maior

'_t"

VENDEM SE ,Acumulando-se no couro cabeludo" .

1 da leTa promoye-r a disputa, em ju- a sujeira pode trazer incômodos e lWperw., regressou A ma-

nha próximo, do tradicional PRóXIMO CARTAZ
-

até conseqüência. nocivCls à lIaúde nha O marechal Montgomery_
-caJIlU)oonato de Wimbledon, Amânhã _ Odeon - Imperial Uma iala de j3ntar de imo do cabelo O aparelho que conduzia ().

durante o qual, antes da guer- Hnoo Del Carril- hU1'a, um quarto e uma copa, Pro<:ure manter ,o cabelo

��m-I�'
encedar de El Alamein foi re-

, , • •

-I::> p�e hmpo, lavando·o frequsn-, ,
•

ra, e� habIto defrontarem-se A HISToRIA DE UM JOVEM até segunda-feire. temente com água e sabão ,ebid� no aerodromo p01 .altas

as maIores raquetas de todo o I POBRE
'

Informações nesta R dação. SNES.
, f'!:-torzdades. ,

.. "

,

"

li

·1111

Viagens rápidas entre Curitiba e Monte;iR
déu, com escalas por Florianópolis, > Pôrto-

Alegre, Pelotas' e Jaguarão.
Informa<;<ões na filial de FlorianópoÜs: Edi

fício La Porta,

-Praça. 15 de Novembro - Fone 1.325.

B R I TO
o alfaiate indic·ado
Tiradentes, "l

Dr!".
Aderbal Ramos

da Silva
e

Rua Felipe Schmidt
Sala 3, Talef. lç...31

34,

I

I
João B:alista
BOftn8Ssis

ADVOGADOS

l
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. o UYaDO-Sábado, 4 de Maio de '1..6 7

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clillica e cí
rurgià do tnrax, Partos e doenças

. de senhoras
OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DIAriamente das 15 às 17 horas.
BIilSID1l:NCIA:: Almlrau,te AlYIm.

36. Fone M,. 251' .

DR. SAVAS LACERDA
Clfnioa médicó-cirúrgiQa' de Olhos
- Ouvidos. Nariz � Garganta.
Diploma ele habí lítação do Conse-
lho Nacional dê Oftalmologia.

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

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAEtLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníversída,
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
('aS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospítal
Psiquátrico do Rio na Capital li e-

deral
CLíNICA, l\fÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóirio: Edifício Amél!a

NETO
- Rua Felipe Schmídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
�URGIA - MOLÉSTIAS DE SJil.
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado peja Faculdade de Medl-
clnna da Universidade de Slio

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bí
uarss, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, prõstata, bexiga,

átero, 'ovários e trompas. Varteo
eele, hidrocele, varizes. e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESID:ll:NCIA: Rua Esteves JQ

nior. 179; Te!. M 764

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

. Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos" inter nos, especial ..

. mente do coração.
ELECTROCARDIO(iRAF.1.1

Doenças do sangue e nos nervos.

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

horas.
Atende chamados a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
-

CONSULTóRIO: Rua ViWr Meire
les, 18. Fone 702

RESID'E:NCIA: Avenida Trornpowski,
62. Fone 766

,

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servíços de Clínica Infant!1 ela
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CL1NICA M�;DJ()A DE CltlANÇAH

ADULTOS
OONSUI,TóRIQ: Rua Nunes ;\Ia
,chado, 7 (Edifício S. FI·ancisco).

cànsultas das 2 às 6 horas
RESID:eNCIA: Rua Maro::çhal GUI·

lherme. 5 Fone 783

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 - CONSULTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Cen tro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

'crtanoas .

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da ('"nfp"'11'ia "Ch í

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESTnÉ�'CJ.": R. Fel ipe Scbm idt,
38 - l"one: manual 812
----.- --_ .... _---

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

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratamen

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

Atende diariamente às 1l,3(} hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 6·6.
Fone 1067

* * *

OITENTA E QUATRO NA
VIOS PERDEU A elA. REAL
HOLANDESA DE P�QUETES

.8. H. 1.
.

Informam
�
de

Raiai, que durante a guerra no

Pacifico, a Companhia Real
Holandesa de, Paquetes, perdeu
oitenta e quatro dos cento e

quarenta e sete navios mer

cantes com que contava, ou

sejam 150.511 das 330.341 to
neladas de sua frota. A com

panhia opera nas Indias Ori
entàís Holandesas e tinha, an
tes da guerra, uma linha até
Rio de Janeiro, via África do
Sul.

*

A HOLANDA EXPORTARÁ
SEIS POacENTO DE $UA
PRODUÇÃO de ARTIGOS

DE LÃ
S. li. I. - Segundo despa

cho de Amsterdam, a Holanda
exportará seis por cento de to
da a sua produção de artigos
de lã contecíonados durante o

primeiro trimestre de 1946,
com o propósito de obter câm
bio estrangeiro para suas com
pras no exterior.

.

•

AS REC.LAMAÇõES DAS IN
DIAS HOLANDESAS CON

TRA O JAPÃO
S. H. I. - Segundo despa

cho de Batávia, na próxima
semana sairá daquela cidade
para Tóquio uma delegação do
govêrno das Indias Holandesas
que

......

estudará no Japão a ques
tão das reparações nipônicas.
Anunciou-se com carater ofi
cial que o Japão terá de pagar
'reparações num valor total de
dezoito milhões de florins ou

sejam sei.S mil e oitocentos mi
lhões de dólares.

Dr. "Laura Daura ·Prêso'o c�ele
�AUSENTE da quadrilha

,Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

Servlço do Profenor Bl'iquet
SÃO PAULO

Rio, (E.) - Conforme ATALAIA é uma organização original que se

foi noticiado, a polícia pren- de atender, com presteza, seriedade e por preços
deu o indivíduo A1cebiades Peí- qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.
xoto, membro' de uma quadrí- Além dos diversos serviços que pode prestar a seus comi
lha de ladrões de automóveis. tentes junto ás Repartições Públicas, ao Comércio, á Indús
Submetido a interrogatório' re- tria, á Agricultura,' e á Pecuária, suas múltiplas atividades
velou a identidade do chefe do vão desde a aquisição ou oferta dum imóvel, ou dum objeto
bando de larápios que, fardado qualquer, até ao encargo de informar do estado de saúde de
de capitão do Exército, a fim alguém que se encontrar hospitalizado, ou, ainda, do paradeí
de iludir as autoridades, Vinhal roo desconhecido, de pessôas com as quais seus comitentes de
praticando sucesslvos roubos sejarem comunicar-se.

de automóveis, atos contra o Intercâmbio de obséquios e notícias, com todos os bons
regulamento do tráfego e es- jornais, de que resulta um sistêma de propaganda também
cândalos com mulheres. original;

O sr. Edgar Estrela, de pos
se das declarações de Alcebia
des enviou totografías do fal
so capitão às inspetorias de
trânsito no sul. tendo o mesmo
sido preso em Ponta Grossa,
na Paraná.
A princípio quis fazer valer

���:es�!!ov��J�r��eqUr:r:n�:�:= Irmandade do Senhor Jesús dos,
til tentou resistir à força a

P H· I d C d dpr�ã��Hcia do Paraná vai en-
assos e ospítal . e

.

ari a e
víar o crhefe da audaciosa qua- V E RA C R U Z
drilha às autoridades desta De e rdern da P.rovedoria de.ta Irmandade: de acôrdo com o

capital, onde será processado, preceituodo no ortigo 98 do Compromi.so. foço público, que no dio 5,
juntamente com Alcebíades de Maio próximo vindouro, ca 8,30 hora., será realizada na Igreja do

I Peixoto e Geraldino de Melo, Menino Deus , rnísse, Solene com Sermão do Evangelho. pregado pelo
� Rvmo. Cônego Frederico Hobolt, em comemoração às fe.tividadea lia
I
todos motoristas registrados «VERA CRUZ». .

Diretores:

I
na Diretoria de Trânsito do Para assistirem à. referida. solenidades, ficam convidado. todos'

Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco Distrito Federal. OI fiéi. e. especialmente; o. Irmãos e Irmãs, a-fim-de se revestirem
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo O "càpítão " chama-se Gus- de bnlandrnus e fitas.

d d d S h d·.

tavo rfoare.s Brandão, tendo SI' _ de
Consistório da Irman a e o en ar Jesú. OI Passos e Hospitale José Abreu. ;:'1 Caridade, em Florinnópoli•. 30 de Abril de 1946

�""",;""",,,,,,", - _,,,,_.. ,- • __ ww,:-'W�
•

_ woc,,""'W
-

"""' "'""or ·-.:...orW.iOw.:r'W�
'

"'""or".._IiI':1iIóC".-_=f'liIi. _IfPlW_'IIU_. do cabo do Exército. JOSE' TOLENTINO DE SOUZA Adj'unto do Secretál'io.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção .

Pal'a' o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

• • , pr,., PI ... l1li ... .. •• Me III ... •

Viagerls
PELO

Expresso Notoru9; do lorual
O ESrI'A1JO

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E
SAíDA DE FLORIAH{)POLlS:

CHEGADA· A r
.JOINVILE:

SAlDA DE JOIHVIU:
CHEGADA A flORIANPPOUS:

1 da madrusada.
7 da manhã.

tO- da manhã.
S da tarde.

..

-liCifras do ;Baíanço de 1944:

Cr. 80.900.606,30 i
Cr$ 5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

COMPANHIA' "ALIANÇA DA BAtA-
F..datla _ 1171 - lírio: I'" I ,.
INCElrDI08 • T1U.N8P�RTI.i8

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

"

oi

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,40! .306,20

Informacões: '

...

Em Fpolis. _. no Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

................................--...........

"

\

1/
r. I� -- _ -- _ ---- ----..----I ------------------ ...

.Importante
encarrega,
módicos,

APRESENTA-SE SERVINDO
'I'ôdas as comunicações .de longas distâncias, fono ou te

legráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres

pondênoia deve ser endereçada, simplesmente, para:
-ATALAIA-

Caixa Postal, 407 - Pôrto Alegre- Rio Grande do Sul

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de c osemiras. riscados, brins
bons e barato., algodões, morin. e aviamento.
para alfaiates. que rec�be diretC1ment� doa

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

Florian6 polis. -1FILIAIS em Blumenou 9 Lajes.
melhore. tábrica.. A' CaBa "A CAPITAL- chama o atenção do.

visita antes de ef�tuorem Bua. compra•. MATRIZ em

\
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Truman está apreelsivo
Dia 10. do corrente, no Clube 12 de Ago,<,to, foi oie+

P. Alegre, 3 (E.) - Nas recido pela guarnição do ANITA, ao seu. proprietário, Dr:
últimas semanas, procedentes Aderbal R: da Silva, tilm jantar íntimo, em regozi io pelo,
de portos naeíonaís e estran- êxito do raide Florianópolis-Rió de Janeiro, e em agra

geírcs, chegaram a esta eapí- decimento pelas atenções que o Dr. Aderbal tem dispen
tal Inúmeros vapores, 'trans- sacio aos seus maruios.

!1,lortando. grande
quantidade Além dos valentes tripulantes do ANITA, -dado ao car á-

mereadortas, ter íntimo da homenagem, sómente tomaram parte no ..

,

Em consequência disso os agape, os Srs: Sidnei Noceti, Diretor de «O ESTADO»,_
armazens de Porto Alegre, Pe- Petrarca Calado Diretor de «A GAZETA», Dr. Rubens Re

lotas e de Rio Grande se en- mos, Raymundo Vieira, Miguel Daux e' Arnoldo Cúneo.

eontram completamente eon- Pejo Comenâen u , Sr. Mário Noceti, foram entregues'

gestíonados, fato que tem ím- ao Dr. Aderb s I, diversas tlernulee, medalhas e placas come

pedido os vapores de operarem a.oret ives, t.entilmt nte cfertadas à guarnição do ANITA

"
com o rendimento normal, ma- nos portos de San tos e do Rio de Janeiro, o que prova o'

_____________
-

�_....,..----------- xime quando se sabe que há apreço em que, lá fóra, é tida a equipe que tão bem,

Florlan6polb, 4 Ij@ Maio ,lje 1945· I falta de estivadores no cais•. representou o esporte da vêle Catarinense.
O êxito do empreendimento do ANITA, que

mais uma vez dernc n trado pelos trotéos conquistados e',;,

agora, entregues ao seu proprietário, Dr. Aderbal R, da

Silva, tem: para nós catarinenses, duplo motivo de orgu- ,

lho, pois devemo s lernbrer-rios q'ue o ANITA, .conet t üido-

nos es.te leiroe, ARATACA, da firma Hoepcke, representa •.

também, além da nossa VELA, o OPERARIa e a INDÚS
TRIA de nossa terra.

1- O jantar, que constou de um cardápio escolhido com,'

,. esmero�
(felizmente muito diferente,

diss:r.,am
os .trif�

lan tes, daq ueles
.

q ue a bordo lhes aterecie o comsesarto

Joél) correu num ernbierüe de grande camaradagem e teve'

uma grande vantagem sôbre outros ie à
teres - NÃO.

HOUVE DISCURSOS.

WASHINGTON, 3 (Ú. P.) - Truman declarou aos jor
nalistas que ele encarava a greve do carvão com certo temor,
mas não considerava que essa greve fosse dirigida contra o

govêrno, Interrogado em que (pOnto a mesma poderia atín

gíro govêrno, T'ruman disse que contestaria quando o momen

to chegar.
,--'--------_. __ . _---_ .. _--- ----_"

lU,·
,

Congestionados os'
portos gaúchos

Na 'Exposição.. Dgro
II

Tão logo o jovem e Iaboriose

'Secretário' da Ag-ricultura, com

mãos decididas e voz desestor

vada, levantou a Bandeira' e des

ceu o verbo, começamos de per

correr, lerda e, ávidamente, as

dependências tôdas da grande I

exposição-feira.
A representação bovina, por

precípua, atraiu d'e logo as ateu-

ções gerais, exigindo-as por

teíro, nessa primeira tarde.

Maravilhados de exemplar

in-

em

com olhos hum.oristícamente

onientais, um velho boi-carreiro
•. cansad () das canseiras da vi-

da" !

Cócegas políticas, outra vez,
trouxeram-nos ao pensamento
os srs. ledo 'Fiuza; e Mário Rolim

Teles. Evidentemente, qualquer
semelhança ou ligação de idéas

.entre aqueles conspicuos pre
tendentes do Catete e o búfalo

«Incendio- , hereford - campeão geral

exemplar e surpresos de lote em

lote, andamos pelas, mangueiras
e pelos estábulos a colher cres

cendos de admiração e entusias-
.

'

mo.

Se
do

integrassemos a comissão

veredítum, . requisitaríamos
um avião para sobrevoar aquele.
estádio e bombardeá-lo a meda
lhas de ouro. E se o rei Salo

mão, com a sua marcianissima

Imparcialidade, fôsse também

colega na turma julgadora, por
certo votaria com Q relator ...

*

*

Á noite, no bate-papo de café,
, já os entendidos haviam firma

do preferências e estabelecido

desigua.ldades. Nós, com a nossa

laicidade, só decidíamos por

empates ...
Mas a verdade é que os olhos

técnicos e li voz da experiência
divdsavam e proclamavam que o

título de CAlVlPEÁO GERAL os-

cilaiVa entre dois repr,odutores:
um, hereford, da Vacaria; o OU-'

tro, charolês, de Lajes.
A torcida pelo segundo raiava

pela unânimidade.' Mas a classe
do primeiro era até entristece
d,ora .••

Em Lajes, nesses dias, nin

guem falava ou pensava em po
lítica. O' maldito Vicio, entre-.

tanto, trouxe-uos á lembrança
6S preclaros candidatos do P. S.
D. e da U. D. N., no pleito de 2
de diezembro.

*

Antes de deixarmos o rec�nto,
nesse primeiro, dia, detiV'emo-,
nos a examina,r 11m búfalo, desa
jeitado e malandro, q11e fitava,

exafico e internacionalista, e o

"conde" patriota" exaurido na

constância agrária, terá sido
mera coincidência .• _

- Pecuária

A lembrança aconteceu

no, � Monte-Real, o charolês

Iwjeano, disputavam a maior

condecoração. Parecia estarmos

no caso daquela força irr-esistj
\,(',1 lançada contra um corpo
inamovi.vcl !
Deles poderiamos afirmarr,

sem desdouro para a espécie hu

mana, que honram a nobre clas

se bovina. São animais pelicha
dos, de maneiras íntegras e ca

minhar responsável. Ciosos da
sua alta linhagem, olham de
soslaio para a burguezia .

pro

gressista que os festeja. Ambos
usam ondulação permanente no

pêlo e não aparecem em públi
co senão depois de glostorados.
E o charolês ainda se dá ao lu
xo de exigir qua o seu tratado.

traje r'igorosamente á última mo

da gaucha ...

Incendio v'ence'u! Andou ma

jestosamente pela estádio, em

passeio triunfal, para ostentar
o signo dai vitória.
A classificação foi proclama

da certa e justa. A diferença',
_. contudo, estava na situação que
antecedera o certame. Incêndio
vivera meses na cocheira,
mendo do - bom e bebendo

por

melh.o r. O seu cardápio fôra
estudado pela ciência ; alfafa,
leite, milho, ovos, aveia, capim
manteiga. Desf'rutára de 11m am

biente sádio, que lhe proibia
pecados e maus pensamentos, Já

«,Monte Real» - chatolés - vice campeão

que o búfalo tinha o pêlo ruço
e o. outro, democráticamente,
servia de sinuelo ...

* *

,

Monte-Real fôra um boemio
até d,ois meses lIIntes do prélio.
Andára pelos campos a namorar

e a desobedecer as leis d-o mo

nogamlia. Mais uma vez o exem

plo esclareceu que o crime não

C01111Pem.sa •••

RUBENS RAMOS

Jantar de Confraternização

Mas, voltemos á vaca fria, que
no caso são dois soberbos tou
ros do !JUl�uente grau racial.

Incêndio, o hereford vacaria-

(CDES V.A
PORQUE DURA MAIS

Vassouras
CUSTA MENOS

A. Z. Silva
Biguaçú

& Cia.Fàbri cantes:
Praça Nerêu Ramos, 1.

_ ..._-

Santa Catarina.

Peça. sem compromisso, nossa tabela de preços.

' ....
'"

lônia, Calabar teve punição .',

sumaria. IE não ha de ser de
outra, forma que OS êmuulos
do mestiço desrbor serão exe

crados pelo bom senso nacio-
nal.
Na Democracüi há liberda-

de, para tildõ e para todos; Mé..:
nos para os traidores;',

João Frainer

Sociedade Catarinense
de MedidnaPelo dedo,

o gigant,e ••. ·

.

* * •

co

do

A lodo corrente, num alrnôço de confra··
ternização da classe, realizou-se a posse da.
nova diretoria desta sociedade, a qual f:lTwu
assim constituida : presidente" dr. Artur Pe
reira e Oliveira; vice-presidente, dr. Paulo
Fontes; 1° secretário, dr. Biase Faraco; 2°'

Carta anônima, oriunda dos secretário, dr. Saulo- Ramos; tesoureiro, dr ..
(I Armando Assis; orador, dr. Polidora S.

infetas subúrbios políticos de Tiago.
Durante o ágape fêz uso da palavra o ora-'

iVioscou e refletindo, a tracos dor oficial, o qual teve palavras de estimulo,
,

f d" l
'

.3

e congraçamento para com os associados, que..zncon un lvezs, a a ma pútri- em nosso .tovr-âo. vem propugnando pelo de-

da do ianiecro que a rabiscou, senvolvimento da cultura científica.
.

A este almóço, além dos membros da di·

pretendeu ameaçar-nos em retoria, estiveram ainda presentes os .,di·S. Mi

uirtude do artiço 'z'nserto neste
guel Cavalcanti, Mário Ferreira, Osvaldo Ro ..

sár io, Modesto PJ-imo, Paulo Tavares, Rol-

diário contra os "'_rojaruuiores ,dão Consoni, Guerreiro da Fonseca, António,
IJ Santaela C Dalson Ferraz.

da conciência nacional. A seguinte reunião desta sociedade será.
realizada na próxima quarta-feira, dia 8 do

Rimo-nos da ameaça e do corrente, na qual Serão apresentados vários'

expediente. trabalhos,

Na humildade com que ser

vimos á Pátria, conservaremos
o' nosso posto . de combatente
incansável para extirpar o
cancro comunista do seio da
terra brasileira. Rio, 3 (V1a Aérea) - Foí'
É compreensivel que ao« aos assinwd.0 decreto nomeand�

-pseuâo-deiensores ao classe' sr. Batista �uzardo, emb�Ixa-·
proletária, haja quem lhes âes- dor do BraSIl em Buen,os Ailres•.

cubra as manobras e previna o
homem simples do povo con
tra as tramas bolchevistas. E
mais : lhes ha de âoero fato
reatmente auspicioso, de ver- RITZ -, HOJE
mos enfraquecerem dia a dia Ás 7,30 horas
as fileiras comunistas em solo Errol Flynn - Henry Hull

'

brasileiro, por estarem com- George Tobias,
preendendo os operários patrí- UM PUNHADO DE BRAVOS'.
cios, o falso caminho a que ha- Censura: Até 14 anos.
viam sido levados por esperta- No programa: Filme Jornal..
lhões interne•. ionais, ou seus Preços: 3,00 - 2,40.
agentes indígenas.
O mal brasileiro, ji que exis

te, não vem. do choque I entre
empregadores e empregados
Se proliferam explorações, so

bram, por outro lado, recursqs
normais para equilibrar o c�i
ma econômico. O que não se

pode. admitir, de forma algu
ma, é se aproveitarem os cori
feus do marxismo, da confu
são moral e social do momen

to e explicável depois -de uma

guerra tão infernal como a úl
.

tima, para solapar os alicer'"
ces da família brasilêira e com
e'les OS da nacionalidade. Por
que esta não poderá subsistir
sem aquela, que 'lhe é pedra
basilar, e foi e é-'e continuará a

ser a ,,;oluna mestra da estru
tura política do Brasil.
Não hemos de ser menos pa

triotas do que os nossos ances

trais das' guerras bátavas na

quela admirável união de sel
;;ícolas, negros e brancos para
enxotar as, hereges· de além
mar vindos sorrateiramente ás
plagas de Santa Cruz para im
olantar um regime político e

religioso contrário aos vitais
znterêsses das primeiras gera
çijes brasileiras.
Porque se desviara dos �en

timentos cívicos de toda a co-

Nomeado o sr�
Batista LuzardQ

Cines R i TZ,;
.

ROXY

ROXY - HOJE
ÁS 5 horas

Jean Artur, Lee Bowmann e

Charles Coburn
DUAS VEZES LUA DE MEL

Romântico e diferente!
C.ontinuacã:o do sensacional.

seriado.
'

O FALCÃO DO DESERTO
Censura: Até 10 anos.

Preço: - 2,40.

ROXY - HOJE
ÁS 7,30 horas

Lee Tracy - Nancy Kelly
A MASCARA ORIENTAL
Um drama forte e emocío--

nante.

Continuação do seriado
O FALCÃO DO DESERTO
Jean Artur, Lee Bo'wmann e

Charles Coburn
DUAS VEZES LUA DE METI·

Censura: Até 14 anos.

Preço: - 2,40.
---------,_,------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


