
Foram aluo adas sete uni ades nipô
LONDRES,21 (U. P.) -- o ALMIRANTADO BRITÂNICO ANUNCIOU QUE SUBMARINOS EM AÇÃO NO PACíFIC
RAM MAIS SETE UNIDADES MERCANTES JAPONESAS. ENTRE OS NAVIOS POSTOS A PIQUE, FIGURAM D

DES TRANSPORTE E OUTRAS EMBAR(�A�õES DE ABASTECIMENTOS.

Combatem na
zona de Kowel
Londres, 21 (U. P.) - Os

ruSSOS estão combatendo na

zona de Kowel. Foi o que aca

bou de informar a emissora de
Berlim. O entroncamento, fer
roviário de Kowel está situado
ao oéste de Sarny e Rowne, no
caminho de Varsóvia. Segundo
os nazistas, os russos foram re

pelidos. Mas o fato de o Alto
Comando anunciar um ataque
russo na direção de Kowel sa
lienta que a ofensiva soviética
no antigo território polonês já
se está

.

processando numa

frente de cerca de 400 quilô
metros. Ainda de acordo com a

emissora de Berlim, os rl'SSOS

estão atacando os alemães na

zona de Krements, no sudoes
te da Polônia e na área de

Zhmerinka, onde conseguiram
ínüitrar-se através das linhas
nazistas.

Chegou ao Cairo
Cairo, 21 (U. P.) - O gene

ral Maitland Wilson, coman

dante-chefe das fôrças aliadas
na zona do Mediter"râneo, che

gou a esta cidade para confe
renciar com os dirigentes alia
dos do Próximo Oriente.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Dsicos.
RI_1!a Trajano, 12.

A Rumânia também
Angora, 21 (U. P.) - É imi

nente a ocupação militar da Ru
mânia pelos alemães. Círculos

fidedignos de Angora acrescen

tam que já chegaram à Rumâ

nia, passando pela Hungria, cin
co divisões germânicas, uma de

infantaria e quatro mecaniza
das.
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Por êste gráfico das forças em luta no sul da Itália. se verifica a distribuição dos exércitos
aliados ao longo da frente das Nações Unidas. Equitativamente distribuidas essas forças,
segundo o poder do seu rendimento, constituem uma massa compacta de ataque, que está
dominando. lenta, mas progressivamente. a resistência inimigo. Roma é o grande obj e tivo
imediato dos exércitos das Nações Unidas. As cabeças-de-ponte anglo-americanas de Anzio e

Nettuno. onde se têm travado as batalhas mais duras nêsse teatro de operações, constituoem
uma grave ameaça para a retagunrda das forças alemãs incumbidas de defenderem a antiga
capital da Itália. O mapa mostra-nos com a maior clareza as posições aliados e inimigas,
observando-se a situação da Cidade de Cassino, onde se estão travando atualmente batalhas

decisivas. (Cliché da Inteto-Americana, especial paro. O ESTADO).

Eleanor Roosevelt
em Georgstown
Georgetown, 19 (Retardado)

(U. P.) - A senhora Eleanor
Roosevelt chegou a esta cidade
procedente de Belem, Brasil,
sendo recebida pelos comandan
tes das bases aéreas e navais
norte-americanas da Guiana In

glesa, bem como pelo governa
dor geral, Sir Gordon Lethan. A
ilustre visitante percorreu as

bases mencionadas, tendo oca

sião de pronunciar dois discur
sos. Em uma mensagem ao pre
sidente Roosevelt, expressou:
"Agora podemos dizer com con

fiança: "Sabemos que ganhare
mos esta guerra". Falando à

imprensa, a senhora Roosevelt
declarou: "Minha mais profun
da impressão é que as Indias
Ocidentais teem grandes pro
blemas econômicas e SOCIaIS

ainda não solucionadas. Resol
ver êsses probelmas exige tem
po. A situação econômica de al
guris povos me parece muito di
fícil". Referindo-se à Conferên
cia das Indias Ocidentais, pa
trocinada pela comissão anglo
americana dos Caraibas, disse
eiUe grandes coisas estão para
surgir da solução desses pro
blemas.

] dr. Aurélio Rotolo de volta
de sua viagem a São PaulO
e Rio reabriu sua clínica.

}'oi executado
Argel, 21 (U. P.) - Foi exe

cutado Pierre Pucheu, antigo
ministro do Interior do govêrno
de Vichy, na estação militar si
tuada a leste desta cidade e na
rodovia que se dirige Rara o ae

roporto, após ter sido condena
do à morte por traição e malda
de no exercício de sua função

I quando ministro do Interior do
governo do marechal Pétain.

U envolvimento das forças nazistas N�ô�tof�l�g�pr���g.� _ O
IFoltcm informes sobre a

M 21 tu. P) - As fôrças soviéticas prosseguem
diretor do Departamento Auto- otíiude de Moscouoscou, " '=',. nomo de Estrada de ROdagem

avançando impetuosamente através das terras da Bessarábía, lícít
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1 t d t so ICI ou ao governo o s a o a
levando de roldão os. desorgamza os_ e par�la. m�n e �.s rfça- criacão duma taxa de 10% sóbre Estocolmo. 21 (U. P.) - A Finlândia não aceitou as con-
dos contingentes nazistas. Informaçoes au .onza as SIa I�no a� as passagens dos onibus que dições de paz apresentadas pelo govêrno de Moscou mas mos-
que na Jornada passada os russos conseguiram envo ver inu-
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t fazendo grande ouantidade de prí- ranspo�t�� pa�sagelros entre �'ou-se me ma. a a .con muar as negociações para um armístí-
n.lela,.s um a es naZIS as,

, Ir _. os mumcipios riograndenses. O 010 entre os dois paises Faltam entretant
. .
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SlOne1r08. Entrementes, revelou-se que ,)S nazistas estao plO- did f
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o quaisquer 111 orma-

. d . t d t evacuar por via marítíma na- pe 1 o 01 encamm a o ao on- çoes sobre a possível atitude que Moscou tomará devido a re-
curan o, agora, a o o 0Bcy�,o; s fo�ças q�e estão c�;li 1:'

as
selho Administrativo do Estado, cusa finlandesa às seis condições de paz apresentadas recen

ra a Ruma�la e_ pa�a a,
t
u gan�t �as na Crimeia e no sul da para dar parecer. O Departa- temente pela Rússia. Um comunicado de Helsinki salienta que

sDua� C?mU�lCaçoes, erres res cor aatrulham ativamente o norte menta pediu pronunciamento ao após a apresentação das condicões de paz soviéticas a Fin-
Jcrânía. Forças aereas russas P o

rf � lt J' ldí d I did lIA di tr
-
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• o. f' de i di . f ga do inimigo Acredita- oonsu ar UrI ICO o a u 1 o an la en 10U em en en imen o com a USSla por íntermé-
do mar NegIO, a im- e impe II � uda es uadra r�ssa do mar orgão. Êste depois de explanar dio do senhor Paasikivi, que conferenciou em Estocolmo com
se, a.o mesm�_ tembpo, que �s navlOs_

o paia fazer fracassar a
o assunto, concluiu pela íncons- a senhora Kolontai, diplomata russa junto ao govêrno suéco.

Negro entrarao revemen e em aça ,
.. _ A titucionalidade da taxa preteri-

tentativa inimiga de sal-:ar �êrca de 25 ou �O dI�lsoes germa- dida.
nicas encurraladas na Crímeía, na zona de Níkolaíev e na fren-

te de Odessa. a derrota dos corsários nazistas
Rio, 21 (A. N.) - A partir de hoje, o Serviço de Previsão

do Tempo restabelecerá a publicação de seus boletins diários
com informações metereológicas, numa demonstração da der�
rota absoluta dos corsários alemães em aguas brasileiras nas

quais sá mais de três meses não se assinala a presenç� de
qualquer submarino eixista.

Confirmada a ocupação da Hungria
Estocolmo, 21 (U. P.) - Informações autorizadas, confir

mam as notícias sôbre a ocupação da Hungria pe.las fôrças
nazistas. Segundo consta, foram empregadas umdade.s de

tropas de assalto e da Gestapo na ocupaçao da Hu?gna, es

pecialmente para controlar os telefones e. outr.o� meios de. co�
rnunícação com o exterior. A ocupaçao fOI decidida por HItler

durante a conferência que celebrou com o regente Horthy e

outros dirigentes húngaros.

Retiram-se para o interior da Rumania

Poderá causar desordens na França
Washington, 21 (U. P.) - O Departamento �e Estado

desmentiu as notícias originadas em Argel, no sentido de que FOf!lm promov·ldosos Estados Unidos estariam propensos a negociar com o desa- li ..

creditado regime de Vechí, depois da lib.ertação da França. Rio, 21 (A. N.) - O Presiden-

Tais noticias são consideradas em Washmgton absurdas e te da República assinou decre

tendenciosas. Entrementes, comenta-se em Argel a política to, na pasta da Aeronáutica,

anglo-americana em relação ao Comité de Gaull�, �ujo não promovendo ao posto de Briga
reconhecimento até a data tem gerado certo pessimismo nas deiro do Ar, os seguintes coro

relações do Comité de Argel, com Londres e Washington. Al- neís-avíadores da FAB: Sá

guris círculos de Argel predizem que a política do Departa- Earp, Appel Neto, Ajalmar Mas

mente de Estado não reconhecendo a autoridade única do carenhas, Ivan Carpenter Fer

Comité, em relaç'ão aos franceses, poderá causar séria conru- reíra, Alves seco, Altair Rosani

�ão e mesmo desordens na França. I e Ivo Borges.

�OSCOll. 22 (U. P.) - As vanguardas do general Konev,
que Irromperam pelo Dniester, avançam pela Bessarábia, en
contrando-se a apenas 35 milhas do rio Prut. Zukov, por sua
vez, m3:rcha em direção à base dos Carpatos, estreitando cada
vez mais a zona onde se comprimem numerosos contingentes
de von Mannestein, entre Proskurov e Lembarg. A marcha
russa vem sendo realizada de acordo com a tradicional tática,
procyrando sempre, a medida que avançam, dividir em vários
bolsoes os contingentes inimigos. Isto não impede, entretanto
que os nazistas em alguns setores empreendam retiradas re�
lâmpago, como vem acontecendo na parte da Bessarábia ata
cada pelo general Konev. Aí os regimentos nazistas retiram
se para o interior da Rumânia, completamente desbaratados.
Em suma, como dizem os jornais russos, a ofensiva do exérci
to so�iéti?o está aumentando em volume, como as inundações
da primeira.
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já conhecido SABÃO sendo vendido, de seu vestido estam-a varejo Resolvendo o dificil problema

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

"Stimol", uma grande novidade. Não se preocupe com as manchas

de seu vestido, leve-o à 'finturaria Guarany. - Rua João Pinto 17.

\

PRIMEIRA está

e por atocado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve, hoje mesmo, para caso, o seu sabão PRIMEIRA.

da

WASHINGTON, março (Copyright da Inter-Americana)
As maravilhosas possibilidades da madeira como matéria

prima básica nos fizeram compreender que o valor das árvores
não está de modo algum limitado aos produtos que sáem das
serrarias desde há três séculos. Observa-se, hoje, um crescente
interesse pela utilização do refugo da madeira. Antigamente,
grande parte desse refugo se perdia, com excepção da pequena
porcentagem utilizada como combustível pelas próprias serra

rias. Na realidade, o "refugo" das serrarias está se tornando
tão valioso que alguns proprietários desses estabelecimentos
compram carvão e outros combustíveis para as suas caldeiras,
afim de utilisarem de maneira mais lucrativa a serra e o pó
outrora considerados imprestáveis. E chegará a época em que
nenhum proprietário de serraria se dará ao luxo de utí lisar a

madeira como combustível em seu estabelecimento.
Tomemos, como exemplo, a serragem de madeira. Milhões I

de toneladas de serragem eram destruídas antigamente, por
que não se conhecia nenhum processo para aproveitá-la util
mente. Agora, no entanto, descobriu-se que a serragem pode,
ser utilisada para a fabricação de ácido oxálico, ácido acético,
álcool etílico e mentílico, bem como açúcar. O açúcar e o álcool
de madeira passaram recentemente a ocupar a atenção dos in
dustriais. V-ários são os processos de fabricação, destacando-se
entre êles o Scholler-Tornesch, conhecido na Alemanha desde
a Primeira Guerra Mundial. Técnicos alemães refugiados nos

Estados Unidos colocaram à nossa disposição os seus conheci
mentos a respeito. Outro método que tem impressionado favo
ravelmente é o do dr. D. F. Othmer, do Intituto Politécnico de
Brooklfn. Com êsse processo, 100 libras de serragem, tratadas
com ácido sulfúrico ou outro agente químico, produzirão 112

"OMPRA'--S--E-'-V'-'E-'-N'--O'--A'-S' libras de ácido oxálico, 20 libras de ácido acético, 4 libras de

\I acido formico e 6 libras de álcool.
Segue-se, em importância, o farelo, do qual antes da guer

CASAS ra os Estados Unidos importavam cerca de 10.000 toneladas

doVM::�ds:,:r: �aq�:r�0��r2��: I an�almente, a�óra sua produção i�terna. No o�ste dos Estados

las, c6pa cozinha, terreno plano, Unidos, um numero cada vez maior de serranas empregam a

medindo 6.401:50 preço Cr$ 25.000.00; serragem e o farelo na fabricação de briquetes de combustível I " .
Tres na Rua Uruquay. de rnodei-

_ são pequenas tábuas de quatro polegadas de diâmetro e 1211
.

:
ro , todas alugados. terreno plano. d m

.

t tíli d lareí f
-

luzar l s r. •
medindo IOx58 por Cr$ 20,000.00; e co �nmen o u ursa os nas areiras e nos _?goes, em ugar.

'DI$'C'O$
.

Uma na Rua Rui BarbosQ, com do carvao ou da lenha. A serragem e o farelo sao colocados em:
'

.

\ f II4 quartos, banheiro imbutido, 2 máquinas especiais, onde são submetidos a uma pressão de • '! I) ;8alo�s, garagem, porão habi�o.vel. 20.000 libras por polegada quadrada, que lhes dá uma forma: ,_ . r ,. •
emflm com todo conforto eXIgIdo,. ." ". \

Iterreno plano medindo 16x65 por compacta e resistente. ,_
Cr$ 50.000,00:

.. . _A casca :i.a m!l'(l.eira, com ex�eção seu empr.eg,o. para. a eX-lIUma na Ruo Qumtmo Boccriuvc tração de ácido tamco, era considerada como inút.íl e Jogada • CONTINENTAL[Jcão Pessô�) com 2 quartos, cozi- de lado. Há dois ou três anos, porém, serraria da Califórnia :
nha, sala, díspenac , vor'J.nda. me-

tilí d d
.

t
.

l' 1 t : Adindo o terreno 8x30,50 por .. ,
começou a u 1 Isar a casca e ma eIra como ma ena ISO an e. S mais

Cr$ 7.500,00; E, nas pesquizas realizadas pelos químicos, chegou-se inespe- •
Uma em Coqueiros, com 3 quor- radamente à produção de uma ótima fibra agora empregada na Itos, cozin�a. solo, dispensa, bôa fabricação de tecidos. As fazendas tecidas com 25)'0 a 50% des-

água medmdo o terreno 30xl2xl 5 . - - ,

f
.

d
por ér$ 12.000,00.

'

sas !Ibras sao rep�Itadas tao �oas co.mo as con ecclOn� as ex-

IUma na rua Almirante Alvim, clusívamente de la, sendo muíto mais baratas. O governo dos
com 2 quartos, saIo, dispensa, va Estados Unidos está muito interessado nessas fibras, em virtu- :ronda etc .. terreno com 22x50 por de da necessidade de vestir o gigantesco exército americano. •
Cr$ 25.000,00. O' ílhõ d h '0"

- o 000000 d l ib •
Uma na Praça da Bandeira com ito mI oes e omens em armas eXI/:)Irao..... eIras.

dois pavimentos, 3 quartos, b�nhei- de lã - ou seja duas vezes a produção anual de todo o Hemis- ! :
ro, cozinho. Preço de vendo Cr$ fério Ocidental. Quando estiver desenvolvida em grande escala •••••••••••.!••�_•••.�!••••�'!.�.� ....

60u·000,oo. Q" B'
a produção de fibras de madeira, poderemos contar com ....

mo na rua uirrtíno oca luva ..

b
.

1-609 (Estreito) com sala, 3 quartos 120.000.000 d� libras an�als de. su S-tl.tutos par;:t a. a.

etc. e terreno com ll,l6x52,5 por A escasses de gasolina veio obngar os técnicos a desco-
18.000,00 cruzeiros. brirem um novo emprego da madeiras - como substituto des- Missa de 3.0 ano J

TERRENOS se combustível. Mais de 500.000 tratores, onibus, caminhões e A familia Leonetti. convida os parentes e amigos
Vendem-se um no Avenida Trom- motocicletas na Europa são movidos a gasogenio. No Brasil, para assistirem a missa, em intenção da alma.

powski, terreno plano, medindo também cresceu consideravelmente nos últimos tempos o nú- PpeAIUoL30' ano de faledcimento'ldbo querdi�o e2n3te(PE.DRO12 37 C $ 15 000 00 " 11'
, que man om ce e ror la qu írrto-

x por r . , ; mero de veículos equipados com apare lOS de gasogelllo. feira às 7 horas, no altar de N. S. de Lourdes, naUm na Avenida Mauro Ramos, 1
. A •

f'eít it
idem idem. 15,5x45 por Cr$12.000.00; Em a guns casos, as expenenclas eI as para o aproveI a-: Catedral Metropolitana. Desde já agradece a todos que assistirem a

Um na Rua Jaguaruna. idem menta da serragem ou do farelo de madeira nos levaram a êsse ato da Santa Religião. 2 v, 1

idem. 10x32 por Cr$ 7.500.00, creacão de 'indústrias de inesperadas proporções. Foi o que
Um na ruo Camboriú, terreno aconteceu com o material de construção chamado de "maso

plano medindo 30x50 por 24.000,00 nite", também denominado inexatamente de "madeira sinté
cruzeiros.
tJm na rua Deodoro com terreno tica". Seu consumo se eleva atualmente a vários milhões de

de 10.28 metros de frente por 56 de pés quadrados anuais.
fundos por 80.000,00 cruzeiros. Iniciada a sua produção apenas com o objetivo de aprovei-
CHACARA tal' o refugo das serrarias, o "masonite" rapidamente se colo-

Vende-se, na Trindade, a melhor cou entre os mais úteis materiais de construção dos Estados
chocara dali, com onibus à. porto, Unidos, antevendo-se para êle um promissor futuro no após
área de 71.000 m2. com uma bôa guerra, na edificação de habitações baratas e de rápida cons-
casa de moradia, muitas árvores É 1 t d á
frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000,00. trucão. ,na realidade, um e emen o que po er provocar uma

verdadeira revolução na técnica de construção de habitações
populares, tornando mais próximo o ideial de uma casa higiê
nica e confortável para cada família.

-

lavação

o futuro maravilhoso da madeira

IHfcressa a 8 curte 10 IIIl1Hw,'cs:

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
crltka", as irregularida
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER,

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remêdlo que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

o ESTADO

Á SÁUDE DÁ l\mLHER

famosas mU'IICaSI com

famosos arthtas.

Diário Vespertino

os mais

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.1) 13

Tóll. l022-Cx. postal 139

.4.SS1NATURAS
Na Capital:

Ano Cr'
Semestr-e Cr'
Trimllstrl! CrI
"'ps CrI
Númer-o avulso Cr'

No tnterior:
CrI
Cr'
CrI

70,00
40..00
20.00
7,00
O,SO

Ano 80,00
45,00
25.00

ÚLTIMAS NOVIDADES

Na «RADI.OlAR»

Semestr-e
Trimestre

"-núncios mediante contrito

()� or+eínats, mesmo 010 PQ.

I
blicados, nlo leria devo]vj.

, dtreção n::··.......0•••
I

biliza pelai conceito. emiti
doa DOI artigol usioadOtl

--_._--

COMPRADORES

Rua Trajano, 6

Tenho diveraoB, paro co_os não
muito retiradas do centao,
A. L. ALVES. Rua Deodoro 35 ..
.....................�

Camisas, Gravatas. Pijames
Meias.das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILA NEA - Rua Trajano. I:!

Pedro PauJo Leonelli

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua COD.elheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrer. " domi(íIi.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia:

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado. -

Sorte ies nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRI::MIO MA 10R CR $ 6.250,00
Muitas bonlllcações e inscrições de pagamentos,

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvlde um só instante; Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos es,erar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

«CasaMiscellnea)do prédio,
a tradicional

«verdadeira liquidação»
Todo seu grande estoqu.e será vendido

Para entrega

----

a Precos excepeionaisl
Iniciou
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Aguavd0m as "Doideiras" de Abvil
das

Casas Pernambucanas

3

-

o ESTAD_O__ E_s_portivo11lIiM'II.'IItJ1 °s!as���i�a d��Uéci�ia
Baqueou o esquadrão do Esperanva F. C. Foi frlha d�ir;�í�Cir;e- Ulfo e

de sta. Brígida. Educada no

convento de Risberg, quis aí
professar a vida religiosa. Mas
o pai já lhe tinha arranjado
um noivo. Catarina, entretanto,
conseguiu que Edgardo, seu es

poso, no dia do casamento, jun
to com ela, fizesse o voto de
castidade. E desde aquele mo

mento. os dois esposos se de
dicaram a uma vida de pieda
de, praticando toda espécie de
obras de caridade. Quase na

mesma época morreram Ulío e

Edgardo , As duas santas viuvas
fizeram uma viagem a Roma e

à Terra Santa. Na volta, fale
ceu , em Roma, sta: Brígida.
Catarina dirigiu-se para a pá
tria, entrando no mosteiro de
Wastein. Uma longa enfermida
de reteve-a no leito. Uma con

solacão teve: ]esús-Hóstia foi
conservado na sua pequena ce

la de doente. Aos 22 de março
de 1381, enquanto adorava ]e
sús Sacramentado, voou ao céu.

Fazem anos boje:
As senhoritas: Le.a Maria Lame

go, Santinho Moura e Maria Cân
dida,' filha do ten. Belisário San
t03 ;
os senhores: Egídio Amorim

AGORA TAMBEM A CR $ 10,00 Emanuel Rocha Linhares, Rodolfo
....-_ -_ .,._ _._._-..--_ -'" -------------------�----------- Weickert. Emídio Limongi, Artur

O América empatou jMinela, Cazuza, Pedrinho, La- Irmandade do Senhor Jesus dos ���� Silva e Edmundo Albert

com o Palmeiras I marque,
Nenern e Aparício. No o menino Acácio, filho do sr,

re��:���l�om���i�i���f���, �ali i �����aJ;t�F��ho�z����� Passos !��aridade JO�E;T:�"'
Curdosc.

Pedra Grande, o sensaciona '1'
' to'

Com a aquisicão de novos e
encontro pebolístico dal!listodsO IIIC��rViu como juiz o sr. Otávio Trensladação e procissao do ótimos elementos, o Arte-Clu-
entre os fortes esqua roes o

V· (G t ) t 1
- be reorganizou seu elenco ar-

Palmeiras e do América; cujo, t1ana_
a o ,que eve regu ar

S h J d"1 d" si alou um hou-Ia
uaçao. en or esus OS Passos iltístic�, �ue está agora assim

p acar as 111
F d 1" li constituído: Teatro - stas.

. t d 1 1
azen o apre iminar pre la- D.e ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Alba Norma Cecí Guiomar10SO empa: e e x.

b 1
ram os quadros secundários d.

A
. pelet]ad troanscotrrdeu 1 lIelaU I elos mesmos, sendo vencedor o

Hospital, faço público que, sábado, 25 do corrente mês, ao 'li Ione Freitas 'Zul� Saibro Id�
movímen a a. es a o a -

, . . anoitecer, descerá da sua, Capela, na Igreja do Menino Deus, Freitas e sr�. Aldemiro Reis
cento do gramado, causado

P�-l �;l::l��C�� �e�aO�xpresslVa con- para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Se- Antouir Silva Jorge Silva'
las chuvas que desabaram 80-

__ nhor: Jesús elos Passos, que regressará no dia seguinte, domin- Valmor Rebelo, João Pedr�
bre a cidade, não permitiu que Abrigo de Menores 4 go, as 16�30 horas, em procls_:;ao solen�. Araújo Figueiredo e Mozart
a pugna oferecesse maior en-. Convido, por ISSO, os Irmaos e Irmas a c�m�arecerem a Régis. Na secção de canto e
tusiasmo e técnica por parte )( Bandeirante 1

.

I esses atos, devendo apresentarem-se na Sacristia da mesma música: Irmãs AI Trio Sam-
dos 22 jogadores. I No gram�c1o �o Abngo. de Cat�dral afim de, r:vesti�os, os Irmãos de balandráus e as bista com a m�nina-cantora
No 1° "half-time" os dían- Menores fOI realizado domingo I:m�s com as respectivas fitas, acompanharem a referida pro- Dilza Délia e o Quarteto Sere-

teiros de ambas as equipes não último, um encontro ent.re o cissao. I

d b d I
nata com os srs. Patrício Me-

conseguiram burlar a vigilâu- quadro composto e a �lga os A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar deiros, Emílio Silva Júnior,
cia elos "keepers", porém, na desse modelar. estabel�cln:ento suas promessas que o façam com cera pura, porquanto, de pa- Jorge Silva e Araújo Figueire-
fase final, o Palmeiras conse- I

e o do Bandel.r�n�e, f111al�zar:- rafina não se fará uso nos altares. do.
\

gue abrir a contagem, por ín-: do-se com a vlt�rIa do primei- Outrossim, faço público que, às 8 horas de domingo, será É, pois, mais uma etapa que
termédio de Cilico. Minutos de_I ro, pelo expressivo "score" de rezada Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Ca- o Arte-Clube vence em seus es-

pois 8 >:egistado o tento do em-I ;..,,;.;._-� -.- -_ - "W
tedral.

forços pelo desenvolviemnto do
pate de autoria de Aparício. I ----.. Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 111/2 horas, teatro entre nós.

Os dois "elevens" alinha-

Zora.·de SI'lvet·ra
. achar-me-ei com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral Para seus próximos festivai.s

rarn-se no gramado obedecen- para o recebimento de anuidades. o Arte-Clube está ensaiando o
do à seguinte constituição: I

E Informo, ainda, que, na trasladação da Imagem do Senhor drama "Lágrimas de Esposa"
América: Chandinho, Cazuza I

Z,'lá . Ba.·rbosa·
Jesús dos Passos para a Catedral, as Irmãs receberão lanter- "Se ela não fôsse casada", em

e Pedrinho; Nenem, Minela e' nas.
_ em 3 atos - as comédias

Agenor : Bá, Lamarque, Batis-II CIRURGIÃS _ DENTISTAS
Finalmente faço público que, no dia imediato ao da pro- 2 atos - e Quatro Garotas En-

ta, Bazinho e Aparício. Pa 1- . císsão (segunda feira), será celebrada às 8 horas, no altar de diabradas " _ 11Uln ato.Executam quu isquer serviços
meíras r Walmor, Holí e Dodo- concernentes à, profissão. Nossa Senhora das Dores, na Igreja do Menino Deus, Missa em

ca ; Piega, Célio e Bolinha; I Ótimo aparelhamento, siste- ação de graças por todos os fiéis que compareceram às festi-
Aldo, Jojoca, GaIvão, Currú e ma moderno, vidades.

Cilico. I
Atendem diàriamente das 14

I Consistório, 22 de março de
às 18 horas.

Os melhores do esquadrão Rua João Pinto 11 (sobrado).
�mericano foram Chandinho,' ..... _

Belis5ima exibiCão do Ipiranga. F. (.
Numerosa foi a assistência lardo, Lidio e Chico Branco;

que afluiu, domingo último ao João, Arí e Serapião; Osmari

estádio da Vila Operária de 110, Gilinho, Nizeta, Mário e

Saco dos Limões, para assistir Bebê. Esperança r Chinês (Gua
ao empolgante e tão esperado rá) , Vargas e Mussolini; Ma

confronto pebolístico amistoso 'ratinba, Gaucho e José; Maní

entre os fortes conjuntos d_oll �rela, �iorra, �l�tt, Miguel e

Ipiranga F. C., daquela Iocalí- Marcelino (Mano).
dade, e do Esperança F. C., grê-I Os tentos foram conquista
mio c_omposto por detentos da dos por Mário (2) e Osmarino,
Penitenciária do Estado. para o vencedor, e Platt e Má-

3 x 2, pró-Ipiranga, foi o que rio, para o vencido.

acusou o placard. Os melhores foram Ahelar-
A vitória conquistada pelos 110, Chico Branco, Serapião, Be

ipiranguistas foi das mais ex- bê, Nizeta, Chinês, Mussolini,
pressivas para o público limo- José, Platt, Mário e Piorra.

ense, pois, como é sabido, o Es- No embate entre os esqua

perança mantinha-se invicto clrões secundários também saiu

há longo tempo. vitorioso o Ipiranga, pela con-

É de se lamentar que o esta- tagem mínima.
do lamacento do gramado te- Está, pois, de parabens, o sr.

nha prejudicado os dois bandos João Heleodoro, técnico do

nos arremessos ao reduto final. conjunto ipiranguista, pela in-

Os dois "teams" jogaram as- teligência e zelo com que vem

sim formados: Ipírangae Abe- preparando a equipe.

o Vasco, campeao invicto
Em disputa de um dos últi- do esquadrão vascaino, o FIa

mos jogos do "Torneio Relâm- mengo caiu espetacularmente
pago" carioca, defrontaram-se. derrotado pela alta contagem
domingo último, os aguerridos do 5 x 2.

"elevens" do Vasco da Gama Com esta vitória o Vasco da

e do Flamengo. I
Gama sagrou-se campeão invic-

Após um jôgo fácil, aonde to �o "Torneio Relâmpago"
predominou a técnica e classe ' carioca do corrente ano.

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

Butaíege X Fluminense
Realizou-se, sábado último,

I
Neste prélio saiu vencedor o

o sensacional cotejo pebolísti- Dotafogo, pela contagem de

co entre os renomados esqua- 2 x O.

drões que encimam esta nota,! Com esta vitória cumpriu o
I

1
. "

em disputa do "Torneio Re- grande c ube carioca sua per-

lâmpago" carioca do corrente II rormance ", no "carnet" espor-

ano. tivo da metrópole brasileira.

o... , ..
••• II

1 O Mucus da
Asma Dissolvido
·Rapidamente

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica. começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessal'io é tomar' 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco' tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualque" farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendae o A�a�:,:::.m

1 que a região do mundo em

que há mais borboletas é a

de Uganda, na Africa; e que
muitas vezes ali se vêem cam

pos inteiramente cobertos por
uma camada branca ou ama

rela formada por aqueles Iepr
dópteros.

2 que em alguns pontos de
Amsterdam, na Holanda, o

solo se encontra 4 a 5 metros
mais baixo do que o nível do
mar.

3 que se as catarq,tas do Niá-
gara se alimentassem de

água do mar, levariam dois mi
lhões de anos antes de se esgo
tar; e que, para guardar toda
essa água, seria preciso ;um tan

que de 1609 quilômetros para
cada um de seus lados.

4 que, em 1940, a população
da terra se tornou superior

ao triplo do que era em 1750;
e que de 660 milhões, na pri
meira daquelas datas, subiu a

mais de dois biliões e 100 mi
lhões na segunda.

5 que os norte-americanos são
tão amigos da estatística e

da percentagem que, recente

mente, foi exposta num clube
feminino de San Francisco uma

cor to de amor na qual. entre
outras coisas, lia-se o seguinte
trecho. «Tu podes gostar mais
do John do que de mim; asse

guro-te, no entanto, que eu te
amo 27% mais do que o John».

6 que, em consequência da cur-
vatura da terra, um homem

deitado numa balsa, de modo
que os seus olhos estivessem
apenas algumas polegadas aci
ma da água, não poderia ver

um objeto que se erguesse oito
pés acima do nível dógua, a

uma milha de distância.

·.lIlCÔeS dos órgãos de Estatística MJ.
.ítar, uma pessoa reveja o que e

.nimigo do Brasil. E para os iniml
zos do Brasil,. leI é Ir.flexive!
ID. E. M.).

1944.
Jüllo Pereira Vieira.

Secretªr�9

..........................
• •

IVida Social I
• •
*•••••••, ........

ANIVERSARIOS

Transcorre hoje a data natalícia
-:la senhorita Flérida Cardoso, filha
do sr. Manoel Cardoso, funcioná
rio da Carlos Hoepcke S.A. A se

nhorita Flérida encontra-se atual
mente na capital da República,
onde cursa a «Escola Ana Nery».

..

Assinala-se hoje o natalício do
sr. Luiz Gastão de Diniz, filho do
sr, José de Diniz.

•

Comemora hoje seu natalício o

sr. Patricio Borba, proprietário do
conhecido «Bar Oriente» e larga.
mente relacionado no comércio
local.

..

A efeméride de hoje marca a

data natalícia da gentil srita. Ma
rília Carvalho, aplicada aluna do
Instituto «Coração de Jesús», e

dileta filha do sr. Luiz de Arruda
Carvalho e sua exma. espôsn D.
Gervasia A. Carvalho. À inteligente
aniversariante, será, por certo, alvo
de expressivas manifestações de
estima e apreço de suas amigui
nhas que o são em grande número.

MISSAS
A família Leonetti manda rezar

amanhã. às 7 horas, na Catedral
Metropolitana, missa de 3' aniver
sário do falecimento de Pedro
�a.ulo Leonetti.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso !te Aperfeíeoamento e Longa Prática no Rio de Janel.I·o

t)ONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto 0011

Nobadoe, das 16,30 às 18 horas - CONSUl,TóRlO: Rua Jollo Pinto a. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Re8ldêncla: Rna Presidente Continho, ":3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Bra srl)

F.x.Lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

l:LINlI.JA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CO�SULTóRIO

e IU!JS1V1!:NCIA: Rua I"cUpe Sclunldt u, :J8 - 'l'el. MI:!. CO ....SUI!rAS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Profossor Sanson do r';·io de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 1� - A tarde, nas 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA M�DlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 26 -- Fone I...tO:·,

Consultas das 10 à.� 12 e das 14 às 1.) horas
RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone iS::!

Acham-se abertas, no Quar··
tel General da 5a. Região MiE-

'

tar, até o dia 20 ele março do
corrente ano, as inscrições de

MEDICO - chefe do Serviço de Sífilis do .Centro de sa.Úde IEstágiO para Veterinários cr-

DOENÇAS DA PELE - S1FTLlS - AFEf:ÇõES URO-GENITAIS DE vis, candidatos ao ingresso no

AMBOS OS SEXOS - RAIOS IN_FRA-VER:\n;L�OS,E U�:rnA-yLOLETAS 'oficialato da Reserva de :;�.
CONSULTAS: das 2 as !) h, R. Felipe Sclunidt. 46 I a .

RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE t'648 classe, ela Res�rva ele 1 . linha.
____ I De conformidade com o Dec.

CLtNICA DE OLHOS - ouvmos - N,\IUZ - GARGANTA l Lei n. 4.271, de 17-IV-942, são

DR. SAVAS LACERDA condições de Recrutamento elos
oficiais, os seguintes:
a) - ser brasileiro nato, não

exceder ele 25 anos, gozar de

bom conceito no colégio na úl- I

tima escola pela qual se diplo
mou, bem como nos meios ci
vis e militares;

DR. ROLDÃO CONSONI b) - não ser aspirante a ofi-
cial da reserva de outra força
armada.
Documentos que devem ins

truir o requerimento
a) - Diploma ou pública

forma.
b) - Certidão de alistamen

to.
c) - Atestado de profissão.
d) - Atestado de boa con

duta.
Quartel em Florianópolis,

Santa Catarina, 18-III-944.

Uos

DR. BIASE FARACO

Ex.lntemo de Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estag íâr-to dos Servíçoa

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação no Conselho Nacional de Oftalmologia)

l·.her.. do Serviço dI' Oftalmologia do n..parlamenro de Sati<le e Hosplt't1 de Carldad�

CONSULTORIO: Rna F'eltpe Schmidt, 8. Fone.. 1.259 - CONSUI,TAS: nas 2,30

às 6 horas da tarde - RESID:f!:>NCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FI,ORIANOPOLIS.

Hédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

1a Uníverstdade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
�"irúrgico do Prof. Allpio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CUnlca Cirúrgica).
,:om prática na cl1nica g inecológ rca do
t'rof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
te partos do Prof. Domingos Delascio no

Hospital Leão XIII".
Círurgíão do estômago e vias biliares.

utestínos delgado e grosso, tlroide, ríns.
.róstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
arizes e hérnia. Doenças de Senhoras e

Curso de Rad!ologla Clínica com o dr. .>artos.
.

Manoel de Abreu Campanario (SAo Pau· Consultas, Das 9 às 12 horas n u

lo�. Especializado em Higiene e Saúde'

I
�asa de Saúda São Sebastião.

Pública, pela Universidade do Rio de Ja· Opera na Casa de Sa6de

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro- São Sebastião

çard.lografla cllnica - MetabolisllW ba- •

IIIlI - Sondagem Duodenal - Gabinete Dr LAURO BAURAde fisioterapia - Laboratório de micros- e

copia e análise cltníca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Cl1nica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
url!n6.r!o do homem e da mulher

4lM5lste. Técnico: DR. PAULO TAVARES

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERM1ilmA OBST1llTRICA

(Parteira)

Diplomada pela Maternidade

de Florian6polüt
Atende chamadG8 a QlIalQ."

hora

Praça da Bandeira, 13 - IIOb.

(Anül(o Larl(o 11 de Jlalot

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirurliã.o - Pmeiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, .úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômage, are

ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial

para o tratamento da Tuberculose

Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas <;.urtas e ultra-cur
tas Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

DR� REMIGIO
CLíNICA nDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e cri·

anças em Geral. CONSULTORIO: Rua

1I'e11pe Schmldt - Ediflcio Amélia Neto.

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SlDItNCIA: J Larqo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Cl1n.tca e Clrnrlrla

do torax. Partos e doençu de lenhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pi�to 7 Diá
rl"r.1enle das 15 às 17 horas. RESID:tN·

elA; �te .Al�, 116, Vou 7111.

Especlali�ta em Doenças de Senho-.

ras - Vias Ur-már ias.

Curso de especialização de Gineco-

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes d e Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

'I'ra tarnen to especializado, médico e

ctrúrg-co, das afecções do aparêlho
. genital feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár-ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dí s

túr-bios da menstruação e da esterili

dade.

'l'ratamen to moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

con t rôle eridoscóptco - Uretroscopía
- e de laboratório.

PISfOTERAPJA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CO:'oiSULTAS: - Das 10,30 às 12

horus e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes 14.

H'one: l.AG3.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DEHTlSTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

Residência

(Sobrado) .

Huu Tiradentes 7

�NDEIRAS

«Lar dos Móveis)
(a,'Uga seecãe de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano. 15

ESTÁGIO UE VETERINÁ
JUOS ('IVIS
EDITAL

Ihei 1'0 da iiustraeão a-cima, cferecer
lhe. em amável gesto, um cálice do
excelente aperítívo KNOT, lembra
oe V. Sia. de acrescentar, ao agra.d&
cer a gentiJeza.:ESTEÉ 1.411.
TSF,.., o I1EU APEiUTIVO

I'REDIJ.Ei()!Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica

I a cargo do Prof. Castro Araujo
I do Rio de Janeiro,

V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

ã tarde, das 16 hs, em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. SAULO RAMOS
li)speclallsúl �m moléstia.. de II4lnhorWl -

Part08.

.-\LTA CIRURGIA ABDOMI::'<AL: 6IItÔo

mago, vesfcnJa, útero, ovários, apêndice,
tUlllores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA

DO PERINEO - Bérolas, b.ldrocele, v&

r.lcooole. Tratamento 8em dor e operação
de Hemorroldes e varlze8 - Fracturas:

aparelh08 4e "êsso. Opéra Doe Hospitais
ele Florlan6poÜfl.

PTa� Pereira II OUvelra, 10. Fone, 1.009.

llor6.rlo: Du 14 M 111 horllll, diariamente.

I (//'1
MOlJUrO DA .fITOrIA.lnD.•con: é SEGUROS

____ ITI••U.I -'

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

QUARTO Moço, solteiro,
precisa alugar

Lá V. S. encontrará solas de jantar, dormitórios 8

selos de visita, de fino acabamento
....

aVendas vis1a e a prazo

um quarto, sem pensão, nas
proximidades do centro da
cidade.
Olertas a J.

Redação.
M., nesta
5 v. alt . 4

ALVARO RAMOS

__________oOLAo J\I,

Presttgra o HOl'êrno e ali

elasses armadas, IHI "'tlr'�
um "quInta - eotuntsts ". (L
D. lf.).

CASA MISCELANEA, d is tr i
buidora dos Rádi-os R. C. A
Victor, Vávulas e Dsic:os.
Rua Trajano, 12.

CIRURGIÃO-DENTIST':t\

Rua Vitor Meireles, 18

' __-- ............���.,J-'_..._,.._w_�.....,._....��

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A 1 A
INCENDIOS E TlU.NSl'ORTES

CapItal e reservas 71.606.189.20Cr$
Clfra� do batn u ço de 1942:

ResponsabilJdades .... .... . . . . . . . . . CrS 4.999.477.500.5�
Receita . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . c-s 70.681.048.�,)
Ativo CrS 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957.2:,
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306.20
Bens de raiz (prédios e terrenos) � Cr$ 23.742.1!&7.44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Frelre de Carvalho, Dr. Fraoclaco
rte Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal nu

Uruguál. FteguladorE'S de avarias nas prtuctpa ís cidar1es (Ia Arnérk-a , h:uropa
e Afrlca.

AGENTE EJ\l Fl,ORlANóPOl.,lS
C A l\f P O S I.J ° B ° & C I A. - Rua }<�eljpe Sch nrldt , u, 39
Caixa Postal n. 19 - Telcfone 1.()83 - End. 'I'elegr, "AI,IANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. ITAJAt, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

Cíne Odeon Cine Imperial
A's 4,30 e 7,30 horas A's 8 horas

SIMULTANEAMENTE

Um programa excepcional em dois cinemas, para comportar
numeroso publico.

I-Em meio de um drama de impen etr áver rnisterio ,

surge uma deliciosa história de amor:

O Segredo do Professor
com Nancy Kelly e Richard CarIson.

11-0 romance de uma mulher indomável, em luta
peJo direito de amar:

A Furta Branca
(TECHNIcOLOR)

com Ray Milland, Akim T'arn irot t e Patricia Morison.
Um empolgante drama filmado em côres narurais.

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço: Cr$ 2,00 (unico) Prrço: Cr$ 3.00

Gel aI 1,00 EstudEntes 2,00
Impróprio até 10 anos

AMANHÃ-SIMULTANEAMENTE
Ode0n às 5 e 7,30 horas e Imperial às 8 horas

Stan Laurel- o magro, e Oliver Hardy- o gcrdo, em

Ladrão que rouba ladrão'
(Grande metragem) 90 minutos de gargalhada$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Celebrou-se a festa

,-acional da Irlanda

Dublim, 20 (U. P.) - A cele
bracão da festa nacional de

São' Patrício, esteve obscureci
da pela tensão internacional e

a possibilidade de que os Esta
dos Unidos e a Grã Bretanha

apliquem sanções econômicas
á Irlanda.
A opinião geral pode se re

sumir nesta frase: "Se a Ingla
terra fizer algo contra nós, sai
rá mais prejudicada que a Ir

landa".
Não cabe duvida de que um

bloqueio prejudicaria seria
mente o Eire, porém se põe em

relevo que cada semana o Eire
envia á Inglaterra 5.000 cabe

ças de gado, grandes quantida
des de manteiga, ovos e artigos
dé primeira necessidade. Se

acrescenta que se os irlandeses
reservarem seus produtos para
seu consumo poderão aguen
tar muito tempo, embora as re

messas da Grã Bretanha fi

quem suspensas e o sistema de

transporte do Eire seja cor

tado.
Tudo parece demonstrar que

o país está unido em torno do

Iprimeiro ministro de forma ja
mais conhecida, nem nos agita
dos dias de 1916. A crise do'
ultimas dias parece afastada.
Não se acredita em novas me

didas anglo-norte-americanas
contra o Eire. Os irlandeses es

tão dispostos a enfrentar o que
vier, inclusive a guerra.
De Valera em vez de entre

gar sua mensagem de São Pa
trício para ser remetida aos

Estados Unidos por intermédio
da Uníted Press, como fazia,
limitou-se a manifestar: "Em
vista da situação considero
prudente não formular decla
racão alguma. Naturalmente
desejo a maior felicidade e ale

gria a todos os meus compa
triotas que se encontram na

América do Norte".
No.....................-....----....--...�--....--.;....�

LIVROS
USADOS

Compro e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

.Iogia, Matemática. Direito, En

genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia, E!etricidade,
Rádio, Navegação Marítima ("

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O.L.ROSA

�ft0'40 Pft�ÇO
DE SElEÇOE�o�,o do

, 'daJll.ente crescent:s editores de

d aumento rapl
ou-se claro a

ia mais pra-
EM VIRTUDE ? à onerra• torn

ue não lhes ser
sua forma

produção'. dev;d�á al;um temp��t; publicação e:etanto. adia
Seleções. des� r a fornecer Apesar dissO. en da revista.
ticá.vel conunuade 2. cruzeiro� ', , 1 elevação nO pre<;;orcionado a

atual. ao preço meses a inevlt,;,,,e es que têm pro
ão todavia.

mOS por m,?-itoSmilbares d� lelt��ial� coml!reend;:ría�oS mais
Os mUltoS acolhida .tao

co
a subir. nao po

do ao mesmo
Seleções u.ma

usto continuado vista. conservan •

que. tendo
o c

ualidade da rc
em conosco.

manter a alta 1e 2. cruzeiros. I itores a cooperar
de preço que

temPO. o preço ois. nossos. e
um aUlllent_? no seu alto

Convidamos. �amos. medlantemanter Seleçoes de artigoS,
a fim de que P?S dêste número. mesmo núm�ro que conti-

• partir . 1 cOJll. o asslm.vigorara a
.' editor1a. 1 Esperamos. noVO preço

nível de materta
m bom pape�. a ....ora vendida .ao tura anual.

bem imprasso�ueapoio a Seleç��S�ru';.eiros pOá a,;s�:adj{iCuldades
nUem dano OS

or e"emplar.
e

'car que. da as
haverá. menor

d 3 cruzetrOS P bêrn comunt de guerra. . suge-e . tam � tempo .. aSSlm.DeseJamos distribuiçao em
rn muitoS locals•

plar o quan-
de transporte

e

mplares à v�nda e

adquirir seU e"em
• ro de e"e rocuremnullle leitores que p

de obtê-lO'�rimos aos
ara ter certeza

$ Oto antes. p I' O
Vr. I .�·Cr.$�OO

,

-

ITENcaO! Qualquer assinatura deve ser substrita exclusivamente por intermédio dos
nossos agentes abaixo indicados. Cautela com os solicitantes não autorizados!Rua Deodoro. 33

.........-.-.-.••- .............- ...........-..-...........,._ w-Y

Avanco paralisado
Londres, 21 (U. P.) - Um

comunicado do Q. G. dos guer
rilheiros do marechal Tito, in
forma que grandes batalhas
estão' sendo travadas na Bos

nia, em consequência' da ofen-
siva alemã, enquanto que as

Iforças do general von Viches
foram pesadamente atacadas
na Eslovênia. O comunicado
acrescenta que foi paralizado o

avanço das tropas alemãs em

vários setores da frente ju.;
goeslava,

• Leia, no novo número de
SELEÇÕES, como, perdidos 24
dias no oceano, uma mulher e

uma criança conseguiram sal
var o seu juizo ... brincando
e fazendo jogos! E, maia:

Mulheres
em Luta Contra
a Gestapo!

Como duas senhoras arriscaram a

vida para salvar soldados inglêses
ocultos na França ocupada ... Pág.93.

COMO A ALEMANHA
BURLOU O MUNDO

INTEIRO!
A Alemanha iludiu o mundo na ques
tão das reparações da guerra passada;
para inverter bilhões nos preparati
vos da guerra atual... Pág. 72.

o Herdeiro
Presuntivo de

�

Churchill !
o homem a quem Mussolini chamou
«o bôbo mais bem vestido da Europa».
Conheça a movimentada biografia de

Anthony Eden... Pág. 65.

O MUNDO
MARAVILHOSO
DE AMANHA!

Um brilhante expoente das

finanças americanas diz-nos
como as modernas técnicas
estão rasgando caminho às

realizações mais prodigiosas
de todos os tempos... Pág. 76.

J.W.T.

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

ReI>resentante Geral no Brasil: FERl'iANDO CH!'1AGLlA - R",. do Rosário, 55-A - 2.0 andar - lli,o _

•.•••..J,...._�- .. �, �.�...-.-'__.

LYRA, BORGES & CIA. UAR E ftRMAlEM
Rua V. Mereles, 11Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna. rned io rrte uma entrada pequena.
Compra. venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLlS

PETISCOS - Rol l-rnops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovo. de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

ORI(NT(
AgAncias e Representações em Geral

Matriz: Florian6poJis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. s/n (EdU,
Pr6prio). Talegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

Iadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA serA a SUB prefertc1ll

OrolCllO na<'lonnl� " estrangeiras - HomoopaUu - Perf1ImIU'tM -

Artll(o. de borracha.
Garan u....., • t'xata observância no receltuArlo m�_

PREÇOS MÓDICOS.

Não tenhas dúvida em de
nnnelar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml

r

�o; não merece tua estima um
traidor da P'trla. (J.. D. N.).

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci t\. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

,s���� ytRCfAt
� ...
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmão Joaquim
Joaquim do Livramento,

mais conhecido por Irmão
Joaquim, nasceu a 22 de
março de 1751, na capital
da Província de Santa Cata
rina. Ainda jovem já reve

lava especial devoção e no

tavel sentimento de carida
de. Ensinava aos seus con

discípulos mais atrazados e

nas horas de recreio corria,
aos oratórios para entoa;'
cânticos relígtosos. Tendo
iniciado sua vida no comér
cio, logo o abandonou para
entregar-se a um labor in
teiramente dedicado à prá
tica da religião e ao trata
mento dos indigentes. Fez
uma longa travessia a pé
por toda a província do Rio
Grande do Sul, com o fim
de angariar donativos para
a criação de um asilo, que,
só depois de enormes sa

crifícios, conseguiu fundar.
Um dia partiu para Lisboa,
a-fim-de pedir a D. Maria I
uma pensão anual para o

seu hospital. Conseguida a

pensão de 300$000, regres
sou à sua Província, conti
nuando a prover a sua casa

de caridade de todo o neces

sário ao seu santo místér.
Em 1796, entregou o seu

asilo à irmandade do Se
nhor Jesús dos Passos, se··

guindo para a Bahia, de on

de nunca mais tornou a.

Santa Catarina. Na Bahia
empregava todo o tempo em

tirar esmolas para a cons

trução de um abrigo à mo

cidade desvalida, que depois
se erigiu com o nome de dQ

minário dOR órfãos de São
Joaquim. De novo em Lis
bôa, obteve a mesma do
tação para o seminário
bahiano. Trabalhou ain
da na Província do Rio
de Janeiro, onde fundou
o seminário de Jacuecan
ga, e em Itú, São Paulo,
como ajudante do padre
Campos Lara. Numa tercei
ra viagem, de volta de Ro
ma faleceu em Marselha,
em 1829.

o Vesuvio em ação
Terrível estrondo

foi ouvido
Napoles, 21 (U. P.) - o Vesu

vío continua levando o pânico
às regiões circunvizinhas. Terrí
vel estrondo foi ouvido nova

mente esta tarde, às 5,30 horas,
cobrindo de espessa nuvem de
fumaça toda a região, num ráio
de 16 quilômetros. Receia-se que
a erupção aumente de intensi
dade. A evacuação das popula
ções vizinhas está sendo reali
zada febrilmente; catorze mil

pessoas, homens, mulheres e

crianças, deixam os lares fugin
do à lava vomitada pelo vulcão,
depois da evacuação anterior de
7.500 vítimas. A vila que mais
sofreu foi a de San Sebastião,
hoje praticamente apagada do

mapa. Outras povoações, inclu
sive Cercola, estão fatalmente
condenadas à invasão da lava,
que se aproxima das vilas de
rorma assustadora.

Tintura de
penicilina
Rio, 21 (A. N.) - Foi nottcía-:

do que j á na próxima semana o

proressor Nogueira Silva, líder
homeopático do Brasil, iniciará
a produção da tintura de peni
cilina, que já deu impressionan
tes resultados nas experiências
realizadas.

Abertura das aulas na
nova Escola Militar
Rio, 21 (A. N.) - Comunicam

de Rezende que se realizou on

tem a cerimônia de abertura das
aulas da nova Escola Militar. A
cerimônia iniciou-se com a en

toação da "Canção da Escola
Militar", seguindo-se o novo to

que de "alvorada", rindo o qual
o coronel Mário Travassos leu a

ordem-da-dia, mostrando as

responsabilidades que pesam I
sôbre a mocidade no atual ma-Imenta.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar,

Não permitirá
a venda
Rio, 21 (A. N.) - Noticia-se

que a Saúde Pública local, ape- I
sal' de ter sido apurado cientifi
camente que o "cogumelo asiá
tico" é inofensivo, não permiti
rá sua venda enquanto não

apresentar-se um laboratórío I
idôneo que peça licença para I

explorá-lo. Acrescenta-se que a

venda do cogumelo só poderá
ser feita se o mesmo ror apre
sentado ao público como levedo.
Sómente daqui a 4 meses, a

Saúde Pública terá elementos
para afirmar se o cogumelo
curará esta ou aquela doença.

Stanley Jobnston
Rio, 21 (A. N.)... - Procedente

de Buenos Aires, via aérea, che
gou o jornalista americano
Stanley Erlaud Samuel Johns
ton, redator do "The Chicago
Tribuna". Figura destacada da

imprensa estadunidense, o jor
nalista Stanley Johnston está
realizando uma viagem através
dos paises latinos americanos a

serviço de seu jornal.

Imediato resgate
São Paulo, 21 (E.) O sr.

Aldo Azevedo, talando na reu

nião da Federação das Indús

trias, aquí, desenvolveu conside

rações sobre a necessidade de

serem simplificados os processos
de recebimento das obrigações
de guerra e os respectivos juros,
sugerindo, entre outras provi
Ciências, que os Bancos do terri
tório nacional fossem autoriza
dos a resgatar todos os coupons
vencidos das obrigações de guer
ra. A Federação das Indústrias
transmitirá ao ministro Sousa
Costa as sugestões em referên-
çia.

Os húngaros não inspiram confiança
Hitler prote]e os fundos , -

propne quintaldo
Londres, 22 (U. P.) - Os 150 mil solda- no momento em que os russos aumentassem

dos despejados pelo ditador alemão sôbre a sua penetração. Invadindo a Hungria, Hitler,
Hungria, já controlam todos os pontos estra- indiretamente, reforçou os rumenos contra os

tégicos e as comunicações daquele país. Con- russos pois calcula-se que 350 mil rumenos

sumada a ocupação, surgem várias opiniões acantonados na fronteira húngara poderão
sôbre os motivos reais que teriam levado Hi- servir agora de carne de canhão contra o s

tler a realizar êste novo golpe de desespero triunfantes exércitos soviéticos. É assim que
militar. Cinco razões fundamentais se ali- o ditador alemão tira as castanhas do fogo,
nham e são elas: a necessidade de acumular com mão de gato. Um fato aliás que não po
na Rurnân ía grandes abastecimentos para as de ser contestado é que os húngaros não ins
batalhas que se avizinham, com os russos, nos piravam a menor confiança a Hitler como sa

montes Carpa tos : a urgência de garantir a;.; telites dispostos a tudo, e daí a manobra do
comunicações militares cujas principais vias Reich para proteger não só a Rumânia como,
passam pela Hungria, a necessidade de 111'0- em última análise, os fundos do quintal da
t.eger a Rumânia contra uma possível invasão própria Alemanha. A parte da Hungria que os

húngara; devido a questão da Transilvania c alemães reforçaram e que já se encontra sob.
ao fato ele que os húngaros não deixar-iam a comando germânico é a que está a sudeste,
oportunidade de lançar-se sôbre a Rumânia, isto é, na fronteira da Rumânia.

Tal como se fosse partir imediatamente
Empolgante

Rio, 21 (A. N.) - Na ma-
I
mento de Infantaria, ope

nhã de .l�oje, na Vila Mil}-
I

1'01.1 ° milagre e !sso nos en-

tar verítícou-se um espeta- vaídece, mas 'pao perturba
culo inédito e empolgante. a nossa ação no sereno

Desfilou per�nte o m�nis�ro I cumprimento do dever. T�e-
da Guerra toda a Primeira mos uma grave delegaçao
Divisão Expedicionária, com do Exército e da Pátria, e

novos uniformes e equipa- saberemos honrá-la em tô-
mentos, tal como se fosse das as circunstâncias ". Pa-

partir imediatamente para ra assistir o desfile acha-
o fronte. Jovens proceden-
tes de Minas, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Distrito Fe

deral, Estado do Rio de Ja
neiro e Espírito Santo, na

sua maioria voluntários,
desfilaram com excepcional
garbo, provocando entusiás
ticos aplausos da enorme

multidão que assistia o des
file. Famílias presentes, lan
çaram flores em profusão
sôbre as cabeças dos volun
t.ários. Altos, fortes, more-

nos uns louros outros, to

dos, soldados e oficiais, re
velavam esplêndido aspecto
com seus gorretes e suas

perneiras de lona. Muitas
senhoras presentes emocio
naram-se até às lágrimas;
diante da beleza marcial do
espetáculo. Depois do des
file, o general Zenobio Cos
ta, comandante da Infanta
ria Divisionária que integra
a Primeira Divisão de In
fantaria do Corpo Expedi
cionário Brasileiro, falando
à reportagem, declarou-se
satisfeito com os magn íf'í
cos resultados que vêm co

roando os esforços ingentes
dos comandantes do Regi
mento e seus valorosos ofi
ciais, sargentos e praças,
Prosseguindo disse: "O en

tusiasmo dos oficiais e de
seus comandados do Regr-

Declaração
de aspirantes
Pôrto Alegre, 21 (A. N.) -

Realizou-se domingo, no Parque
Farroupilha, a cerimônia de de
claração dos novos aspirantes a

oficial, da turma constituída dos
universitários que cursaram o

Núcleo de Preparação de Ofi-

Agradecimento e Missa çiai�_.:a _Res�rva,_ desta capital.

..JiL.. Os filhos, genros, noras. netos, bisnetos e cunhados FOI incluido
�) de JOSE' MARIA DA LUZ, agradecem a todos os Rio, 21 (A. N.) - O ministro

� Ilr.i. que enviaram manifestações de pesar, corôas, f'lôres, João Alberto, coordenador da
telegramas, cartas e cartões, pelo passamento de Mobilização Econômica, assinou
seu inesquecível pai, sogro, avó, bisavô e cunhado. uma portaria, resolvendo: "Fi
Tornam este extensivo às representações, bem corno, ca o vidro plano, de procedência
aos que acompanharam à última morada e apre- I estrangeira, incluído entre os

veitam a oportunidade para convidar a todos para !produtos
enumerados no item

a missa de 7. ,0 d. ia que .mandam... rezar na Igreja. S. Francisco,. 2°, alínea A, da portaria 66, de
às 7 bor�3 de s�pado, 2S do corrente, .19 de maio de 1943",

desfile Militarna
vam-se presentes os gene
rais Mascarenhas de Mo
rais, Newton Cavalcanti,
Valentim Benício, Osvaldo
Gustavo Cordeiro de Farias,
Anor Teixeira Santos, Re
nato Paquet, Pinto Guedes,
Alcio Souto, Milton Freitas
Almeida e Ângelo Mendes
de Morais.

Galinha maravilhosa
Belo Horizonte, 21 (A.

X.) - Comunicam da cida
de mineira de Getúlio Var
gas, que uma doméstica da
residência de João Evange
lista Oliveira Costa, pro
príetarto do bar e restaurau
te "lris", ali situado, quan
ao II Ilda uma �m1illha, eu

controu no pnpo desta um

diamante, flue examíuado
foi avultado em cinco mil
cruzeiros. João Evangelístu
não quer dispor do valioso
achado, mas não tem mãos
a medir para atender os

curiosos que surgem de mo

mento a momento queren
do apreciar o diamante.

Telegramas retidos
Acham-se retidos na Estação

Séde, telegramas endereçados para:
Dora, Zilda. Arnaldo Meira, Ins
petor Cal, Mauricio Joaquim [2J.
Agnone, João Delaborba, Braleo ,

Esteve Coelho.

Abriram caminho
li! baioneta

Argel, 21 (U. P.) - Prosse
gue de forma violenta a luta
pela posse de Cassino. Os na

zistas ainda estão de posse de
alguns postos de observação
estratégicos que lhes oferecem
grande vantagem em sua luta
defensiva. Além disso, foram

. enviados grandes refôrços na

I zistas para diversos pontos da

I
frente de batalha, especial
mente para a zona do Hotel

I Continental, transformado em

I fortaleza pelos germânicos. Em
I certos pontos, os neozelandêses

I abriram caminho entre as li

jnhas inimigas, mediante assal

I tos de baionetas, precedidos
por fortes canhoneios aliados.

Tipografia Brasil
Precisa-se de um oficial

compositor para trabalhos
comerciais, lagar efetivo.

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

Relacões Exteriores
.Río, 21 (A. N.) - O sr. Presi
dente da República assinou de
cretos na pasta das Relações
Exteriores, conferindo a Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul, no
gráu de Oficial, ao sr. Fernando
Ferreira Ramos, professor da
Faculdade de Medicina de Mon
tevidéu; ao grau de Comendador
ao coronel Sir Thomas Russel
Albert; no gráu de Gran Cruz
ao sr. João de Barros, antigo
ministro dos Negócios do Es
trangeiro e Instrução Pública de
Portugal.

�-_._- ......-..-..-.....- ..._-__.._._..-.._._..-Jt

Regressou
Rio, 21 (A. N.) - Regressou

ontem de São Paulo o ministro
Apolônio Sales, que durante a

sua permanência naquele Esta
do tratou de diversos e impor
tantes assuntos referentes a

pasta que dirige. O titular da
Agricultura teve desembarque
bastante concorrído,
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